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Ο γνωστός στην παροικία Πανίκος 
Δημητρίου τιμήθηκε από τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη μετά από σύ-
σταση του Αρχιεπισκόπου Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρετανίας, 
Νικήτα, για την προσφορά του... 

Σελ 8 & 19

Μεγάλη τιμή
Συνεχίζεται η διαδικασία της απο-
γραφής που θεωρείται εξαιρετικής 
σημασίας για την παροικία μας ενώ 
ήδη γνωστές προσωπικότητες της 
κοινότητάς μας έχουν δηλώσει 
συμμετοχή στην όλη διαδικασία...  

Σελ 2 & 19

Δήλωσε... Κύπριος

Σφοδρές αντιδράσεις 
στην Ελλάδα με αφορμή 

τις δηλώσεις Τζόνσον

σελ 7

Καθολική 
απαίτηση για έρευνα 

και απόδοση ευθυνών
Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΖΟΝΣΟΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ

Ραγδαία αρνητικές 
οι εξελίξεις αν δεν υπάρξει 

θετικό αποτέλεσμα

σελ 5 & 17

Δυσοίωνες προοπτικές για την Κύπρο και δύσκολες 

μέρες για το λαό της, προδιαγράφονται σε περίπτωση 

αποτυχίας όσων θα συμμετάσχουν στην άτυπη Πε-

νταμερή Διάσκεψη της Γενεύης να καταλήξουν σε συμ-

φωνία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σ’ ανα-

ζήτηση λύσης στο Κυπρικαό. Το ΑΚΕΛ προειδοποιεί 

δια του Γ.Γ. της Κ.Ε. του Κόμματος Άντρου Κυπριανού 

ότι εάν δεν έχουμε θετικό αποτέλεσμα, υπάρχει σο-

βαρό ενδεχόμενο οι εξελίξεις να είναι ραγδαία αρνητι-

κές και σημείωσε ότι η Τουρκία ήδη κλιμακώνει και 

την επιθετικότητα και την προκλητικότητά της, ενώ 

προχωρεί επί του εδάφους σε νέα τετελεσμένα....

Εnglish Section pages 17-26

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΗΒ  

σελίδες: 3, 6, 7, 12 & 17

Έξι χρόνια μετά την καταχώριση 
αιτήματος από την Κυπριακή Δη-
μοκρατία και μετά από τη δια-
σύνδεση του χαλλουμιού με το 
Κυπριακό από τον ΠτΔ, στις 26 
Μαρτίου θα διεξαχθεί... 
 

Σελ 6

Επιτέλους κάτι γίνεται!
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Απογραφείτε ως «Κύπριοι» 
στην απογραφή πληθυσμού 2021

Η απογραφή πληθυσμού του 2021 θα ξεκινήσει στις 

21 Μαρτίου και κάθε νοικοκυριό στην Αγγλία και την 

Ουαλία θα πρέπει να ολοκληρώσει την απογραφή. 

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χρίστος Καραο-

λής, δήλωσε: «Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτήν 

την ευκαιρία για να βεβαιωθούμε ότι η παρουσία 

της παροικίας μας θα απογραφεί επάξια, έτσι ώστε 

οι Κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ουαλίας 

και τα Δημοτικά Συμβούλια να λαμβάνουν υπόψη τους 

τα μέλη της παροικίας μας κατά τη λήψη των αποφάσεών 

τους. 

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου, προ-

τρέπει τα μέλη της παροικίας να 

βεβαιωθούν στην ερχόμενη 

απογραφή, να απαντήσουν 

πως είναι «Κύπριοι» (Cypriot) 

στην ερώτηση σχετικά με την 

καταγωγή τους. 

Διακεκριμένα μέλη της παροι-

κίας μας έχουν υποστηρίξει αυ-

τήν την εκστρατεία και έχουν επι-

βεβαιώσει ότι θα απαντήσουν 

«Κύπριοι» στο ερώτημα σχετικά 

με την καταγωγή τους. Ο Γ. Χρι-

στοδούλου, o Σερ Σ. Χατζηιωάν-

νου, ο βουλευτής Π. Χαράλα-

μπος, ο Λόρδος Άδωνης, ο Σ. 

Φλάτλει, η Δρ. Λ. Παπαδόπου-

λος, η Τ. Μπάξτον, ο Θ. Παφίτης και η Τ. Παρασκευά έχουν στείλει 

βίντεο παροτρύνοντας την παροικία μας απαντήσουν πως είναι 

«Κύπριοι». 

Μπορείτε να δείτε το βίντεο στην ιστοσελίδα: www.cypriotfed-

eration.org.uk/census2021   

Πώς να απογραφείτε ως «Κύπριοι»:  

1. Επιλέξτε "White" (λευκοί) σε απάντηση στην ερώτηση, "what 

is your ethnic group?"  (σε ποια εθνική ομάδα ανήκετε) 

2. Επιλέξτε "any other white ethnic background" (άλλη καταγωγή)  

3. Πληκτρολογήστε “Cypriot” (Κύπριος/α) στον διαθέσιμο χώρο 

4. Κάντε κλικ στην επιλογή "Save and continue” (αποθήκευση 

και συνέχεια)  

Απογραφή πληθυσμού 2021: Συχνές Ερωτήσεις  

Πότε πρέπει να συμπληρώσω την απογραφή πληθυσμού; 

Η ημέρα της Απογραφής πληθυσμού είναι η Κυριακή 21 Μαρτίου 

- αλλά μπορείτε να συμπληρώσετε τη δική σας απογραφή μόλις 

λάβετε τον κωδικό πρόσβασης. Οι απαντήσεις σας πρέπει να 

αφορούν τα άτομα που συνήθως ζουν στο σπίτι σας αυτήν την 

ημερομηνία.  

Τι είναι η απογραφή πληθυσμού; 
Η απογραφή πληθυσμού είναι μια έρευνα που πραγματοποιείται 

κάθε 10 χρόνια και μας δίνει μια εικόνα όλων των ανθρώπων που 

διαμένουν στην Αγγλία και την Ουαλία.  

Όλα τα είδη οργανισμών, από τις τοπικές αρχές έως τις φιλαν-

θρωπικές οργανώσεις, χρησιμοποιούν τις πληροφορίες 

για να παρέχουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι 

κοινότητες που διαμένουν στην Αγγλία και την Ουα-

λία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικών 

μεταφορών, της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 

περίθαλψης. Χωρίς την απογραφή πληθυσμού, θα 

ήταν πολύ πιο δύσκολο να γίνει με εύστοχο τρόπο.  

Πρέπει να λάβω μέρος; 
Εάν διαμένετε στην Αγγλία και την Ουαλία, πρέπει να 

λάβετε μέρος στην απογραφή πληθυσμού. Οι πληροφορίες απο-

γραφής βοηθούν στην ενημέρωση του τρόπου με τον οποίο δα-

πανώνται δισεκατομμύρια λίρες του δημοσίου. Αφιερώνοντας πε-

ρίπου 10 λεπτά ανά άτομο για 

να συμπληρώσετε το ερωτημα-

τολόγιο απογραφής πληθυ-

σμού, θα βοηθήσετε για να εξα-

σφαλίσει η παροικία μας τις 

υπηρεσίες που χρειάζεται τώρα 

αλλά και στο μέλλον.   

Θα χρησιμοποιηθούν τα 
στοιχεία μου για οποιονδή-
ποτε άλλο λόγο από την κυ-
βέρνηση; 

Όχι. Το Γραφείο Εθνικών Στα-

τιστικών (ONS) χρησιμοποιεί τα 

στοιχεία που δηλώνετε μόνο για 

την απογραφή πληθυσμού στην 

Αγγλία και την Ουαλία. Μπορεί να δημοσιεύσουν ανώνυμες πλη-

ροφορίες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των στοιχειών σας είναι ενά-

ντια στον νόμο..   

Πώς θα βοηθήσει η δική μου απογραφή; 
Κάθε συμμετοχή συνεισφέρει για το καλό της παροικίας μας. 

Είναι μια ευκαιρία μετά από μια δεκαετία για να ακουστεί τη φωνή 

μας.  

Τι γίνεται αν δεν μπορώ να συμπληρώσω το ερωτηματολό-
γιο απογραφής διαδικτυακά; 

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι θα δυσκολευτούν 

να το συμπληρώσουν διαδικτυακά. Θα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα 

υπηρεσιών υποστήριξης.  

Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν: 

• καθοδήγηση και υποστήριξη σε πολλές γλώσσες και μορφές 

• βοήθεια μέσω τηλεφώνου, μέσω διαδικτυακής συνομιλίας ή 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης 

• μια έντυπη έκδοση του ερωτηματολογίου, εάν την προτιμάτε 

• προσιτή καθοδήγηση απογραφής, για παράδειγμα, σε μπράιγ  

Μπορώ να βοηθήσω φίλους και συγγενείς να συμπληρώ-
σουν την απογραφή πληθυσμού; 

Καταστήσαμε το ερωτηματολόγιο όσο το δυνατόν πιο απλό. Εάν 

ένας φίλος ή μέλος της οικογένειας χρειάζεται υποστήριξη, βοηθή-

στε τους αν μπορείτε. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε βοήθεια για 

τον εαυτό σας ή για κάποιον άλλο.

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΔΗΛΩΣΑΝ ΗΔΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΠΡΙΟΙ Παμπαρικιακός Εορτασμός 
 

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, 

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ σας προσκαλεί στο 

διαδικτυακό Παμπαροικιακό Εορτασμό της 200ης επετείου 

της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και της επετείου του 

ηρωικού απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59. 

Την ημέρα αυτή φέρνουμε στη 

μνήμη μας και αποτίνουμε φόρο τιμής 

και ευγνωμοσύνης στους αγωνιστές, 

στους ήρωες και μάρτυρες των αγώ-

νων του έθνους μας, σ’ αυτούς που 

θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, την 

ίδια τη ζωή τους, για τη δική μας ελευ-

θερία. 
 

Τον Πανηγυρικό της ημέρας θα εκ-

φωνήσει ο εξοχότατος Υπουργός Παι-

δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νε-

ολαίαςντης Κυπριακής Δημοκρατίας, 

κ. Πρόδρομος Προδρόμου 
 

Θα απευθύνουν σύντομους χαιρετισμούς:  

- ο Πρέσβης της Ελλάδος, κ. Ιωάννης Ραπτάκης 

- o Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας 

κ. Ανδρέας Κακουρής, 

- ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 

κ. Νικήτας 

- ο Πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων κ. Μάριος 

Μηναϊδης και 

- ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ 

κ. Χρίστος Καραολής 
 

Όλες και όλοι στον εθνικό εορτασμό, την Κυριακή 28 Μαρ-

τίου 2021 στις 4:00 μ.μ. διαδικτυακά μέσω YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=eDZNdA4z8bY 

Σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από παιδιά των Ελλη-

νικών Παροικιακών Σχολείων

Η κηδεία του Νεόφυτου στο Hellenic TV 
 

Ο μέγιστος αριθμός που θα επιτραπεί στην κηδεία του 

Νεόφυτου είναι 30 άτομα. Το Hellenic TV θα διακόψει το 

πρόγραμμα του γύρω στην 1.00 μμ την Πέμπτη 25 Μαρτίου 

2021, και θα συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου στο Wood Green για να μεταδόσει  ζωντανά την 

νεκρώσιμο ακολουθία της κηδείας.   

Στην Βρετανία μπορείτε να την παρακολουθείσετε στο 

FREEVIEW Channel 271. 

Επίσης μπορείτε να παρακολουθείσετε την κηδεία από 

την Βρετανία, την Κύπρο κλπ από την ιστοσελίδα του σταθ-

μού www.hellenictv.net. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 0208 292 7037
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«ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ» Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κορυφαίοι γιατροί και εκπρόσωποι νοσηλευτών, επιστημονικοί 
σύμβουλοι της Κυβέρνησης, ο πρώην επικεφαλής της δημόσιας 
διοίκησης της Βρετανίας λόρδος Κέρσλεϊκ και οι οικογένειες χιλιά-
δων θυμάτων του κορωνοϊού καλούν τον Πρωθυπουργό της Βρε-
τανίας, να δώσει εντολή για άμεση έναρξη της δημόσιας έρευνας 
για το χειρισμό της πανδημίας από την Κυβέρνηση και τις αρμόδιες 
Αρχές. Το θέμα αναδεικνυεί η εφημερίδα Guardian. 

Ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί τον Ιούλιο ότι θα πραγματο-
ποιηθεί «ανεξάρτητη έρευνα» για τα λάθη κατά την αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού, που έχει στοιχίσει τις ζωές περισσότερων από 
125.000 πολιτών στο ΗΒ. Έκτοτε, ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί 
πότε θα γίνει αυτή η έρευνα. Οι δηλώσεις των αξιωματούχων έρ-
χονται μετά από αποκαλύψεις του BBC για λάθη που κόστισαν, 
μέσα από συνεντεύξεις με πρώην και νυν υπουργούς και άλλους 
αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Η 
Λόρα Κούνσμπεργκ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι στις αρχές της 
απειλής από τον κορωνοϊό ο Μπόρις Τζόνσον είπε σε ιδιωτική σύ-
σκεψη ότι «το καλύτερο θα ήταν να το αγνοήσουμε», προειδοποι-
ώντας πως «η υπερβολική αντίδραση» θα έκανε περισσότερο 
καλό παρά κακό. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι σε συνέντευξη Τύπου 
στις 3 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός είχε πει πως έκανε χειραψία με 
όλους όσους είχε συναντήσει σε επίσκεψή του σε νοσοκομείο, 
ενώ οι σύμβουλοί του τού είχαν ρητώς ζητήσει να καλέσει τον 
κόσμο να σταματήσει τις χειραψίες. Η εικόνα της κυβερνητικής 
αντίδρασης στην αρχή περιγράφεται ως ανεπαρκής, με έλλειμμα 
ανησυχίας και αίσθησης του επείγοντος, αν και ευθύνη μοιάζει να 
αποδίδεται και στους επιστήμονες που δεν είχαν προβλέψει σωστά 
τη γρήγορη διασπορά του ιού. Αποκαλύπτεται ότι παρά τις δημόσιες 
διαψεύσεις υπήρχε όντως ένα επιχείρημα στην καρδιά της κυβέρ-
νησης υπέρ του να επιτραπεί στον ιό να μεταδοθεί ώστε να δημι-
ουργηθεί ανοσία της αγέλης. Είχε γίνει ακόμα λόγος και για «πάρτι 
ανεμοβλογιάς» ώστε να προσβληθούν υγιείς πολίτες!

Πίεση στον Μπόρις Τζόνσον 
να αρχίσει την έρευνα

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η Daily Telegraph (17/01) εκτιμά ότι οι ηγέτες 
της ΕΕ στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου κα-
θώς η προβληματική διάθεση των εμβολίων στο 
μπλοκ των ευρωπαϊκών χωρών συνεχίζει να είναι 
πρωτοσέλιδο θέμα. Η εφημερίδα σημειώνει ότι σε 
μια σπάνια κίνηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέ-
πληξε τα κράτη μέλη για την αποθήκευση εμβο-
λίων, παρά το επικείμενο τρίτο κύμα Covid. 

Οι Times προβάλλουν επίσης την προειδοποίηση 
ανώτερου αξιωματούχου στις Βρυξέλλες ότι «η ΕΕ 
βρίσκεται σε αγώνα δρόμου ενάντια στο χρόνο» 
και αναφέρουν ότι η Γαλλία και η Ιταλία ετοιμάζονται 
να αποσύρουν την απόφαση για την αναστολή στη 
χρήση του εμβολίου AstraZeneca. 

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας i επικεντρώνεται 
στον ισχυρισμό ότι η στάση ηγετών της ΕΕ ενισχύει 
τους φόβους για τους εμβολιασμούς. Τα σχόλια 
προέρχονται από την πρώην πρόεδρο του Βασιλι-
κού Κολλεγίου Παθολόγων, λαίδη Κλαιρ Γκεράντα, 
η οποία επιμένει ότι το εμβόλιο της AstraZeneka 
είναι ασφαλές και προειδοποιεί ότι «ο κόσμος εν-
δέχεται να υποφέρει εάν δεν συνέλθει η ΕΕ». 

Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ, με άρθρο του 
στην εφημερίδα Sun προτρέπει τους αναγνώστες 
της να «παραμείνουν ήρεμοι και να συνεχίσουν να 
εμβολιάζονται». 

Η Daily Mirror διερευνά τα αποτελέσματα του 

προγράμματος εμβολιασμού στο ΗΒ και καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι «ο κορονοϊός το έχει βάλει 
στα πόδια». H εφημερίδα υπογραμμίζει ότι έχει ση-
μειωθεί πτώση 86% στους θανάτους από Covid 
μεταξύ των ανθρώπων που είναι ηλικίας άνω των 
80 ετών - όταν τα στοιχεία από την πρώτη εβδο-
μάδα αυτού του μήνα συγκρίνονται με τα δεδομένα 
μια άλλης εβδομάδας από 
τον Ιανουάριο. 

Ο Guardian πιστεύει ότι 
αυξάνεται η πίεση για τη διε-

ξαγωγή δημόσιας έρευνας σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο η κυβέρνηση Τζόνσον χειρίστηκε την 
πανδημία. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι ανώτεροι 
γιατροί, επιστήμονες που συμβουλεύουν την κυ-
βέρνηση, νοσοκόμες, ηγέτες εθνικών μειονοτήτων 
και χιλιάδες οικογένειες που πενθούν θέλουν η 
έρευνα αυτή να γίνει. Ένας από αυτούς που τάσ-

σονται υπέρ, ο Λόρδος Κερσλέικ, 
ο οποίος ηγήθηκε της δημόσιας 
διοίκησης υπό τον Ντέιβιντ Κά-
μερον, τονίζει στην εφημερίδα ότι 
θα ήταν εγκληματικό να μην 
αντλήσουμε διδάγματα (αναλυ-

τικά πιο πάνω αριστερά). 
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόν-

σον διαβεβαίωσε την Τρίτη (16/03)  ότι το εμβόλιο 
της AstraZeneca είναι ασφαλές και ότι η κυβέρνηση 
είναι πεπεισμένη για τη χρήση του στην εκστρατεία 
εμβολιασμών. Ερωτηθείς εάν θα μπορούσε να κα-
θησυχάσει τον κόσμο ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές, 
ο Τζόνσον απάντησε: «Ναι, μπορώ». 

«Χάος» είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η Daily 
Telegraph (16/03) για να περιγράψει την κατά-
σταση που έχει δημιουργηθεί μετά την απόφαση 
μεγάλων χωρών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της Γαλλίας και της Γερμανίας, να αναστείλουν τη 
χρήση του εμβολίου της Οξφόρδης AstraZeneca 
λόγω ανησυχιών για θρόμβους αίματος. Η εφημε-
ρίδα τονίζει ότι η κίνηση έχει προκαλέσει σύγχυση 
στους Βρετανούς ειδικούς, οι οποίοι επισημαίνουν 
ότι ο βρετανικός ρυθμιστικός φορέας φαρμάκων 
(MHRA)  επιμένει ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές.  

«Δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν 
αυτό που κάνουν», υπογράμμισε κυβερνητική πηγή 
στη Daily Mail η οποία εκτιμά ότι η αναστολή στη 
χρήση του εμβολίου έγινε "χωρίς σκέψη" και ότι θα 
μπορούσε να κοστίσει ζωές. 

Η Daily Express χαρακτηρίζει την απόφαση 
«επαίσχυντη» και ρωτά στην πρώτη σελίδα της 
«σε τι στο καλό αποβλέπει η ΕΕ;»

Εμβόλιο AstraZeneca: «Ο κόσμος ενδέχεται να υποφέρει...»

ΑΓΓΛΙΑ

Το 88,9% των κατοίκων της Αγγλίας άνω των 60 ετών έχει κάνει 
την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, σύμφωνα με 
στοιχεία από το NHS Αγγλίας. Οι άνω των 60 συμπλήρωναν τις 
επτά πρώτες κατηγορίες προτεραιότητας της πρώτης φάσης του 
προγράμματος εμβολιασμού του Ηνωμένου Βασιλείου μαζί με τους 
φιλοξενούμενους και εργαζόμενους σε οίκους ευγηρίας, τους πλέον 
ευπαθείς πολίτες όλων των ηλικιών και το υγειονομικό προσωπικό 
πρώτης γραμμής. Από τους πιο ηλικιωμένους τροφίμους οίκων 
ευγηρίας το εμβόλιο έχει κάνει το 93,7%  στην Αγγλία. Οι εργαζό-
μενοι σε γηροκομεία έχουν κάνει το εμβόλιο σε ποσοστό 74,3%, 
κάτι που επιβεβαιώνει τις αναφορές περί διστακτικότητας από ένα 
σημαντικό ποσοστό αυτών να εμβολιαστούν. 

Στις ηλικιακές κατηγορίες ενηλίκων κάτω των 59 έχει ήδη εμβο-
λιαστεί το 21,8%. Αυτή τη στιγμή πρόσκληση για να εμβολιαστούν 
λαμβάνουν από το σύστημα υγείας οι 55-59 ετών. Έως τα μέσα 
Απριλίου θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι πολίτες άνω των 50 ετών, 
που αριθμούν συνολικά 32 εκατομμύρια. Ο υπόλοιπος ενήλικος 
πληθυσμός, ακόμα περίπου 19 εκατομμύρια, θα έχει εμβολιαστεί 
έως το τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. 

Μέχρι στιγμής η πρώτη δόση έχει χορηγηθεί σε 23 εκ. κατοίκους.

Το 90% των άνω των 60 
ετών έχει εμβολιαστεί ήδη

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Εξιτήριο από το ιδιωτικό νοσοκομείο King Edward VII στο κε-
ντρικό Λονδίνο όπου είχε εισαχθεί στις 16 Φεβρουαρίου λόγω λοί-
μωξης, έλαβε ο Δούκας του Εδιμβούργου. 

Ο 99χρονος Πρίγκιπας Φίλιππος μεταφέρθηκε στο μέσο της νο-
σηλείας του στο μεγάλο νοσοκομείο St Bartholomew’s της βρετα-
νικής πρωτεύουσας, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για προ-
ϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση. 

Η παραμονή των τεσσάρων εβδομάδων στο νοσοκομείο ήταν η 
μεγαλύτερη σε διάρκεια για τον σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ, 
ο οποίος κλείνει έναν αιώνα ζωής τον Ιούνιο. 

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος είχε επιστρέψει στις 5/3 στο ιδιωτικό νο-
σοκομείο μετά από την επιτυχή επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε 
λόγω προϋπάρχουσας καρδιακής πάθησης στο μεγάλο νοσοκομείο 
St Bartholomew’

Εξιτήριο μετά από τέσσερις 
εβδομάδες νοσηλείας
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ΣΥΝΕΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΝΕΑ»

«To Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να υποστηρίζει σθεναρά 
μια διευθέτηση που θα βασίζεται στο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο 
της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα 
και τις παραμέτρους που έχουν θέσει τα ψηφίσματα του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης» σημειώνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός, 
Μπόρις Τζόνσον, σε συνέντευξή του στην ελληνική εφημερίδα 
«ΤΑ ΝΕΑ». 

Παράλληλα, ο κ. Τζόνσον προσθέτει ότι οι παράμετροι αυτοί 
είναι αρκετά ευρείς και περιλαμβάνουν «μία σειρά από λύσεις». 
«Παραμένουμε δεσμευμένοι να εργαστούμε με τους εταίρους 
μας στην περιοχή και τα Ηνωμένα Έθνη έτσι ώστε να βρεθεί 

μία βιώσιμη λύση στο κυπριακό πρόβλημα» λέει. 
Ερωτηθείς αναφορικά με τις ανησυχίες που εκφράζει η κυ-

πριακή και η ελληνική πλευρά για τη στάση της Τουρκίας στο 
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Μπόρις Τζόνσον σημει-
ώνει ότι η χώρα του παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εξέ-
φρασε την ανησυχία του για το αποτύπωμα των πρόσφατων 
κινήσεων στην σταθερότητα της περιοχής. «Καλωσορίζω τις 
διερευνητικές επαφές ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και προ-
τρέπουμε όλα τα μέρη να θέσουν ως προτεραιότητα τον διάλογο 
και τη διπλωματία», συμπληρώνει.

Στηρίζουμε το μοντέλο της ΔΔΟ με πολιτική ισότητα στο Κυπριακό, 
δηλώνει ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

Αναβάθμιση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο θέλει ο Μπ. Τζόνσον
Σε «σημαντική επένδυση στις Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων 

στην Κύπρο που θα εξασφαλίσουν την ικανότητά μας να συ-
νεισφέρουμε στην ασφάλεια, με τους συμμάχους, στην Ανατο-
λική Μεσόγειο», αναφέρεται η έκθεση της Ενοποιημένης Με-
λέτης για την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ασφάλεια 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο πλαίσιο της νέας αμυντικής στρα-
τηγικής του Λονδίνου με ορίζοντα το 2030, η παρουσία βρετα-
νικών δυνάμεων στο εξωτερικό αποκτά αναβαθμισμένη σημα-
σία. Οι βάσεις στην Κύπρο περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό 
δημιουργίας «πιο συμπαγών θεμελίων στο εξωτερικό» με επεν-
δύσεις σε «στρατηγικούς κόμβους», ώστε να δοθεί στις βρετα-
νικές δυνάμεις «βεληνεκές, πρόσβαση, επιρροή και πληροφό-
ρηση». Μαζί με τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές στις βάσεις 
στην Κύπρο σχεδιάζεται αναβάθμιση της βρετανικής παρουσίας 
στο Γιβραλτάρ, στη Γερμανία, στο Ομάν, στη Σιγκαπούρη και 
στην Κένυα. Η Ενοποιημένη Μελέτη προβλέπει, μεταξύ άλλων, 
αύξηση του ορίου διαθέσιμων πυρηνικών κεφαλών από 180 
σε 260, σε μία ανατροπή της πορείας περιορισμού του πυρη-
νικού οπλοστασίου της χώρας μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέ-

μου. Περιλαμβάνει μεγαλύτερη έμφαση της εξωτερικής πολιτι-
κής σε χώρες του Ινδο-Ειρηνικού όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κο-
ρέα, η Ινδία και η Αυστραλία που περιγράφονται ως «κινητήρας 
ανάπτυξης». 

Προβλέπει επίσης καλύτερη άμυνα έναντι της «συστημικής 
πρόκλησης» που συνιστά η Κίνα, αλλά και προσπάθεια συ-
νεργασίας με το Πεκίνο σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή. 

Δημιουργείται επίσης ένα νέο κέντρο συντονισμού για περι-
πτώσεις τρομοκρατικών επιθέσεων, με την προειδοποίηση ότι 
μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία με βιολογικά, χημικά ή 
πυρηνικά όπλα είναι πιθανή έως το 2030, καθώς και μία νέα 
διοίκηση άμυνας στον κυβερνοχώρο. Ο Πρωθυπουργός, Μπό-
ρις Τζόνσον, θέτει ως στόχο να γίνει η Βρετανία «επιστημονική 
και τεχνολογική υπερδύναμη» έως το 2030. 

Παρουσιάζοντας την έκθεση στους βουλευτές ο κ. Τζόνσον 
είπε ότι, μετά το Brexit, το ΗΒ οφείλει «να ξαναμάθει την τέχνη» 
του ανταγωνισμού με χώρες που έχουν «αντίθετες αξίες». Τό-
νισε πάντως ότι η δέσμευση της Βρετανίας στο ΝΑΤΟ και στη 
διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη παραμένει «ακλόνητη». 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣ ΡΑΑΜΠ

«Μη αποδεκτή κατάληξη τα δύο κράτη και η συνομοσπονδία στο Κυπριακό»
Τη θέση τους ότι η λύση του Κυπριακού προς επανένωση 

του νησιού θα πρέπει να συνίσταται σε διζωνική, δικοινοτική 
ομοσπονδία (ΔΔΟ) με μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπι-
κότητα, τονίζουν με επιστολή τους προς τον Βρετανό Υπουργό 
Εξωτερικών τρεις φιλοκύπριοι βουλευτές του κυβερνώντος Συ-
ντηρητικού Κόμματος. 

Οι Τερέζα Βίλιερς, σερ Ρότζερ Γκέιλ και Μάθιου Όφορντ υπεν-
θυμίζουν στον Ντόμινικ Ράαμπ ότι μια τέτοια λύση συνάδει με 
πολυάριθμα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και ότι έχει υπο-
στηριχθεί από διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις επί σειρά 
ετών. Η επιστολή, την οποία έχει δει το ΚΥΠΕ, τονίζει επίσης: 
«Η διαίρεση της Κύπρου σε δύο κράτη ή μια συνομοσπονδία 
δε θα ήταν μία αποδεκτή κατάληξη». 

Χαιρετίζουν την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Ράαμπ στην Κύ-
προ, αλλά σημειώνουν ότι κατά τη διάρκειά της δεν επαναδια-
τύπωσε τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια διζωνική, 
δικοινοτική ομοσπονδία, όπως δεν το έκανε και στις απαντήσεις 
επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής στη Βουλή των Κοινοτήτων 
στις 2 Μαρτίου. 

Απαντώντας τότε σε ερώτηση του κυπριακής καταγωγής βου-
λευτή των Εργατικών Πάμπου Χαραλάμπους, ο Βρετανός 
Υπουργός Εξωτερικών είχε χαρακτηρίσει τη ΔΔΟ ως «σημείο 
εκκίνησης». 

Οι τρεις Συντηρητικοί βουλευτές καλούν λοιπόν τον κ. Ράαμπ 
να επιβεβαιώσει τη στήριξη της βρετανικής κυβέρνησης σε 
αυτή τη μακροχρόνια θέση.  

Η επιστολή έχει ημερομηνία 10 Μαρτίου. Σημειώνεται ότι την 
προηγουμένη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, 
ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είχε πει στον Τούρκο Πρό-
εδρο Ερντογάν σε επικοινωνία τους ότι η λύση στην Κύπρο θα 
πρέπει να βασίζεται στο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο της διζω-
νικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. 

Η κα Βίλιερς και οι κ.κ. Γκέιλ και Όφορντ καλούν τέλος τον κ. 
Ράαμπ, αναλογιζόμενοι τη μακρά ιστορία και τους στενούς δε-
σμούς των δύο χωρών, να δώσει «υψηλή προτεραιότητα» στην 
υποστήριξη των Κυπρίων στη συνεχιζόμενη προσπάθειά τους 
να καταλήξουν σε συμφωνία επί ενός ενωμένου μέλλοντος για 
το νησί τους.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Δυσοίωνες προοπτικές για την Κύπρο και δύσκολες μέρες για το 

λαό της, προδιαγράφονται σε περίπτωση αποτυχίας όσων θα συμ-
μετάσχουν στην άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη της Γενεύης να κατα-
λήξουν σε συμφωνία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σ’ 
αναζήτηση λύσης στο Κυπρικαό. Το ΑΚΕΛ προειδοποιεί δια του 
Γ.Γ. της Κ.Ε. του Κόμματος Άντρου Κυπριανού ότι εάν δεν έχουμε 
θετικό αποτέλεσμα, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι εξελίξεις να 
είναι ραγδαία αρνητικές και σημείωσε ότι η Τουρκία ήδη κλιμακώνει 
και την επιθετικότητα και την προκλητικότητά της, ενώ προχωρεί 
επί του εδάφους σε νέα τετελεσμένα όπως π.χ. στο Βαρώσι. 

Έχει τεράστια σημασία ο στόχος μας να είναι να πετύχουμε κάτι 
το θετικό από τη Διάσκεψη δίχως σε καμία περίπτωση να ξεφύγουμε 
από τις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η λύση στο Κυπριακό, 
δήλωσε μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου κατά την οποία 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε την  υπόλοιπη πολιτική ηγε-
σία για τις εξελίξεις και απηύθυνε σε όλους πρόσκληση να τον συ-
νοδεύσουν στη Γενεύη. 

Με δεδομένο ότι τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί σε μεγάλο 
βαθμό από το πως ήταν στο Κραν Μοντάνα, εκφράζεται η εκτίμηση 
ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη η άτυπη Πενταμερής.   

Η απραξία και η έλλειψη οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης τα τε-
λευταία 3,5 χρόνια έχουν δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα με την 
Τουρκία να είναι πιο επιθετική και αδιάλλακτη, διαπιστώνει ο Γ.Γ. 
της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα θέτει απαράδεκτες 
αξιώσεις όπως είναι η πρόταση για λύση δυο κρατών ή συνομο-
σπονδίας, ενώ προβαίνει σε ενέργειες που στοχεύουν να βαθύνουν 
περισσότερο τη διχοτόμηση! 

 Ο Α. Κυπριανού επισήμανε ότι το ΑΚΕΛ αποδίδει τεράστια σημα-
σία στην άτυπη διάσκεψη, λέγοντας ότι ο Γ.Γ. του ΟΗΕ θα θέλει να 
ακούσει και να κρίνει κατά πόσο υπάρχει κοινό έδαφος για επανέ-
ναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. 

Η μόνη επιλογή, τόνισε ο ηγέτης του ΑΚΕΛ, είναι η λύση στη 
βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και εδώ πρέπει να 
επικεντρωθεί η προσοχή όλων, επικρίνοντας το γεγονός ότι στόχος 
κάποιων είναι να δημιουργηθεί αρνητισμός στην κοινή γνώμη και 
οι πλείστοι εξ αυτών διαφωνούν με τη λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας (ΔΔΟ). 

Την ίδια ώρα ο Α. Κυπριανού υποδεικνύει ότι αν εγκαταλειφθεί η 
ΔΔΟ δεν θα γίνεται συζήτηση για ενιαίο κράτος αλλά για διχοτόμηση!  

Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ είπε ότι η διχοτόμηση θα είναι αφετηρία 
για νέες περιπέτειες, προσθέτοντας ότι όταν καλοκάτσει η Τουρκία 
στην Κύπρο θα ξεκινήσει να σκέφτεται πως θα πάρει και την υπό-
λοιπη Κύπρο.  

Επίσης διερωτήθηκε γιατί πρέπει κάποιοι να σκορπούν τον πανικό 
λέγοντας ότι θα ασκηθούν αφόρητες πιέσεις στην ελληνοκυπριακή 
πλευρά.  

ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΔΔΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΟΥΝ  
Διαφωνούν με τη λύση της ΔΔΟ αλλά απάντησαν θετικά στην 

πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας να τον συνοδεύσουν 
στη Διάσκεψη της Γενεύης. Θα μεταβούν εκεί, λένε, για να τον στη-
ρίξουν να μην υποχωρήσει στις πιέσεις που θα του ασκηθούν, κυ-
ρίως από τον βρετανικό παράγοντα, για να αποδεχτεί λύση συνο-
μοσπονδίας… Μάλιστα, η πρόεδρος της Αλληλεγγύης, κα Ελένη 
Θεοχάρους, είπε ότι στη Γενεύη «θα του βάλουν μέγγενη για λύση 
συνομοσπονδίας».  

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος σε δηλώσεις του 
μετά τη συνεδρία, κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
αυτούς που τον στηρίζουν ότι «είναι όλο και περισσότερο διατεθει-
μένοι να συζητήσουν πτυχές της λύσης που παραπέμπουν και με-
θοδεύουν τα πράγματα σε μία κατάληξη, αποδοχή της συνομο-
σπονδίας των δύο κρατών». 

Κατά την τοποθέτηση του κ. Ν. Παπαδόπουλου εντός της συνε-
δρίας του Ε. Συμβουλίου υπήρξε ένταση, όπως πληροφορούμαστε, 
επαναλαμβάνοντας ότι η διάσκεψη κρύβει παγίδες. Για σοβαρές 
παγίδες και μεγάλους κινδύνους για την Κυπριακή Δημοκρατία έκανε 
επίσης λόγο στις δηλώσεις του και ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος 

Σιζόπουλος. 
Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, κ. 

Μ. Καρογιάν, σημείωσε πως πρέπει να εμμείνει η πλευρά μας σε 
θέσεις αρχών και στο πλαίσιο των ΗΕ και να λειτουργήσουμε με 
τρόπο αποτελεσματικό και να ασκηθεί και προληπτική διπλωματία. 
«Ευθύνη και υποχρέωσή μας είναι να κάνουμε το παν για να απαλ-
λαγούμε από την κατοχή και να επανενώσουμε τη μοιρασμένη μας 
πατρίδα», ήταν η λιτή γραπτή δήλωση του προέδρου του ΔΗΣΥ. 

Κάποιοι αρχηγοί κομμάτων ζήτησαν εξηγήσεις για την αποκε-
ντρωμένη ομοσπονδία και ο Πρόεδρος, όπως πληροφορούμαστε, 
δεσμεύτηκε ότι στην επόμενη συνεδρία θα παρουσιαστεί η πρόταση 
που ανέλαβε να εκπονήσει για το θέμα η συμβουλευτική ομάδα 
των νομικών-συνταγματολόγων. 

 Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όλοι οι αρχηγοί, 

πλην του ΕΛΑΜ, αποδέχθηκαν την πρόσκληση του Προέδρου να 
τον συνοδεύσουν στη Γενεύη. Ο κ. Κούσιος ανέφερε επίσης ότι 
πριν τη μετάβαση στη Γενεύη θα διεξαχθεί ακόμα μια συνεδρία του 
Ε. Συμβουλίου.  

ΚΑΙ Ο ΤΟΥΜΑΖΟΣ ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ  
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ξεκαθάρισε ότι ανάμεσα στους 

συμβούλους-μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας που θα βρίσκο-
νται στην πενταμερή διάσκεψη της Γενεύης θα είναι και ο έμπειρος 
στο Κυπριακό διεθνολόγος Τουμάζος Τσιελεπής. 

Η διευκρίνιση για την παρουσία του προέκυψε, όπως πληροφο-
ρούμαστε, όταν τέθηκε θέμα για τις «ανοησίες» που διατύπωσε 
άλλος σύμβουλος του κ. Αναστασιάδη σε συνέντευξή του σε κυρια-
κάτικη εφημερίδα. 

Στη χθεσινή συνεδρία του Ε. Συμβουλίου παρών ήταν και ο πρώην 
Πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν θα με-
ταβεί στη Γενεύη κυρίως λόγω προβλημάτων κινητικότητας.  

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΝ 5ΜΕΡΗ Η ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ  
Στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι η άτυπη πενταμερής 

συνάντηση για το Κυπριακό να έχει επιτυχή κατάληξη ώστε να επα-
ναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο που έμειναν στο Κρανς 
Μοντάνα, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμέ-
νων Εθνών, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κού-
σιος, σημειώνοντας πως στην άτυπη πενταμερή θα πρέπει να είναι 
παρούσα και η ΕΕ, η οποία μπορεί να βοηθήσει τη διαδικασία. 

Ο κ. Κούσιος, μιλώντας σε ενημέρωση δημοσιογράφων μετά τη 
σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε αρχικά ανα-
φερόμενος στο Κυπριακό πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενη-
μέρωσε χθες τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις και για τις 
επαφές του την τελευταία περίοδο, όπως είναι η συνάντηση του με 
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, οι τηλεδιασκέψεις με την Καγκε-
λάριο της Γερμανίας και τον Πρόεδρο της Γαλλίας, αλλά και οι επα-
φές του με θεσμούς της ΕΕ, καθώς και για τη συνάντηση του με 
την Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό. Ενημέ-
ρωσε, επίσης, για τις προθέσεις μας για την άτυπη πενταμερή. 

«Στόχος μας σίγουρα είναι να υπάρξει επιτυχία στην άτυπη 5μερή 
στη Γενεύη, τον Απρίλη, να υπάρξει σύγκλιση για να επαναρχίσουν 
οι συνομιλίες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συνέχιση των συνο-
μιλιών επί της ουσίας του Κυπριακού», είπε και τόνισε πως πρόθεση 
της δικής μας πλευράς είναι να υπάρξει σύγκλιση για να συνεχί-

σουμε από το σημείο, που μείναμε στο Κραν Μοντανά. 
Ο κ. Κούσιος σημείωσε πως έχει γίνει αρκετή δουλειά που δεν 

μπορεί να διαγραφεί ή να παραγνωριστεί. «Υπάρχει όλη η προ-
ηγούμενη διαδικασία είτε μέσω των συγκλίσεων είτε των Συμφωνιών 
Κορυφής ή τη συνάντηση στο Βερολίνο τον Νοέμβριο του 2019. 
Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τη συνέχιση των συνομιλιών 
από κει που μείναμε πάντοτε στο πλαίσιο των ψηφισμάτων και 
αποφάσεων των ΗΕ που καθορίζουν τη μορφή λύσης», πρόσθεσε. 

Ο Εκπρόσωπος ανέφερε, παράλληλα πως επιθυμία της πλευράς 
μας είναι η παρουσία της ΕΕ στην άτυπη πενταμερή, κάτι για το 
οποίο ο Πρόεδρος προσπαθεί με τις επαφές που έχει να πείσει. Η 
Κύπρος, είπε, είναι κράτος μέλος και με τη λύση του Κυπριακού θα 
συνεχίσει να είναι κράτος μέλος. «Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε 
να βρούμε τη λύση για το θέμα για να μπορέσουμε να προχωρή-
σουμε περαιτέρω στην ουσία», ανέφερε. 

Σε ερώτηση για τον ρόλο της ΕΕ στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη, 
ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως αυτό είναι ένα από τα θέ-
ματα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αισθάνεται έντονα, καθώς 
πιστεύει ότι η παρουσία της ΕΕ θα βοηθήσει και τις δύο πλευρές 
και θα ικανοποιήσει τις ανησυχίες και των δύο πλευρών. 

«Οι αρχές και οι αξίες της ΕΕ είναι αυτές που εγγυούνται και μια 
σταθερότητα και είναι προσπάθεια μας να πειστούν τα ΗΕ να καλέ-
σουν και την ΕΕ. Είναι γνωστό ότι υπάρχει πρόθεση από πλευράς 
ΕΕ να είναι παρούσα και ευελπιστούμε ότι στο τέλος θα το πετύ-
χουμε», είπε. 

Σε ερώτηση κατά πόσον η σύγκλιση που θα επιδιώξει η δική μας 
πλευρά αφορά τη μορφή λύσης ή στο να ανάψει το πράσινο φως 
για να ξεκινήσει μια προπαρασκευαστική διαδικασία που θα οδη-
γήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών, ο κ. Κούσιος είπε πως 
αυτό είναι ένα θέμα που θα αποφασίσει ο ΓΓ των ΗΕ και όχι η δική 
μας πλευρά. Η σημασία είναι ότι θα πρέπει να βρεθούν εκείνες οι 
συγκλίσεις για να επιτραπεί στον ΓΓ των ΗΕ να συγκαλέσει τη Διά-
σκεψη για την επίλυση του Κυπριακού, τη συζήτηση επί της ουσίας 
του προβλήματος», είπε. 

Πρόσθεσε πως εκείνο που έχει επίσης σημασία είναι ότι ο ίδιος ο 
ΓΓ των ΗΕ έχει δηλώσει ότι οι όροι εντολής του πηγάζουν από τα 
ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ και ναι μεν μπορεί η κάθε πλευρά να 
βάζει στο τραπέζι οτιδήποτε θέλει, αλλά χωρίς αλλαγή των όρων 
εντολής ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει άλλο παρά μόνο να προσφέρει 
τις καλές του υπηρεσίες με τον ίδιο τρόπο που λειτούργησε στο 
Κρανς Μοντάνα. 

Τα δεδομένα είναι ότι εμείς πάμε στην άτυπη 5μερή με βάση 
λύσης τα όσα προβλέπονται στα ψηφίσματα και τα αποφάσεις του 
ΟΗΕ, και θέλουμε να έχουμε μια δημιουργική παρουσία», είπε και 
τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και την πολιτική βούληση 
αλλά και την ετοιμότητα να μπει σε μια δημιουργική, παραγωγική 
συζήτηση για να μπορούν να βρεθούν εκείνες οι συγκλίσεις που 
θα επιτρέψουν να προχωρήσουμε στην ουσία της επίλυσης του 
Κυπριακού.  

ΤΑΤΑΡ: «ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»  
Τη σημασία της κυριαρχίας και της στήριξης της Τουρκίας για τους 

Τουρκοκύπριους επανέλαβε σήμερα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν 
Τατάρ, κατά την διάρκεια συνάντησης με αντιπροσωπεία της «Ορ-
γάνωσης των Βακουφιών και του Γραφείου Θρησκευτικών Υποθέ-
σεων» υπό τον Ντουραλί Ελάλ. 

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, ο κ. Τατάρ είπε ότι εδώ και χρόνια ποτέ δεν 
βρίσκονταν στο σημείο που είναι σήμερα να υπερασπίζονται με 
τόση βεβαιότητα το «κράτος» τους. «Τώρα πλέον ακολουθούμε 
μιαν απόλυτη πολιτική. Δεν τίθεται θέμα να κάνουμε βήμα πίσω 
στον δρόμο που ακολουθούμε με τη στήριξη και τη συμφωνία της 
Τουρκίας». Υποστηρίζοντας ότι το γεγονός πως η Τουρκία ήταν εγ-
γυήτρια χώρα και οδήγησε τους Τουρκοκύπριους στη “σωτηρία” το 
1974 και οι Τουρκοκύπριοι είχαν την ευκαιρία να το φωνάξουν αυτό 
στον κόσμο με την εκλογή του ιδίου στην «προεδρία της δημοκρα-
τίας», ο Τατάρ σημείωσε ότι τα αναφέρει όλα αυτά στους ξένους 
που τον επισκέπτονται. «Πλέον έχει καταρρεύσει το μοντέλο της 
ομοσπονδίας. Πλέον προτείνουμε τη συνεργασία που βασίζεται 
στην κυριαρχία των δύο κρατών που ζουν πλάι-πλάι», ισχυρίστηκε.

Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Ραγδαία αρνητικές οι εξελίξεις αν δεν υπάρξει θετικό αποτέλεσμα
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«Θέμα χρόνου 
να φτάσουν 

στα όρια τους 
τα νοσοκομεία»

Με παρέμβαση του ο Υπ. 

Υγείας, Κων/νος Ιωάννου, 

κρούει τον κώδωνα του κιν-

δύνου για την ραγδαία αύ-

ξηση των κρουσμάτων ανα-

φέροντας πως είναι θέμα 

χρόνου να φτάσει στα όρια 

του Συστήματος Υγείας, 

όπου πλέον δεν θα είναι εφι-

κτό να προσφέρει ποιοτική 

περίθαλψη στους ασθενείς. 

Όπως αναφέρει σε γραπτή 

του δήλωση, «απευχόμαστε 

να φτάσουμε σε αυτό το ση-

μείο. Είναι άδικο, λίγο πριν 

το τέλος, να καταστρέψουμε 

όσα με θυσίες και στερήσεις 

καταφέραμε τον τελευταίο 

χρόνο. Μαζί και με τη συνερ-

γασία όλων μπορούμε να 

πετύχουμε τη μέγιστη από-

δοση των μέτρων και να κα-

ταφέρουμε, σε πρώτο στά-

διο, να σταθεροποιήσουμε 

τους επιδημιολογικούς δεί-

κτες. Οδεύουμε προς το τέ-

λος και ο μοναδικός τρόπος 

για επιτυχή επάνοδο είναι να 

παραμείνουμε προσηλωμέ-

νοι και συνεπείς στην τήρηση 

των μέτρων και των υγει-

ονομικών πρωτοκόλλων, για 

να προστατεύσουμε τι ζωές 

μας και τις ζωές των αγαπη-

μένων μας. Η ζωή μας είναι 

στα χέρια μας». Παράλληλα, 

είπε, εδώ και αρκετές εβδο-

μάδες, υπό το φως μια ενδε-

χόμενης νέας έξαρσης της 

πανδημίας «καταφέραμε να 

ενισχύσουμε τις δυνατότητες 

των δημόσιων νοσηλευτη-

ρίων. Μέσα από συντονισμό, 

αυξήσαμε τη δυναμικότητά 

μας για περίθαλψη 400 

ασθενών από 250 που ήταν 

τον Δεκέμβρη, προσφέρο-

ντας ταυτόχρονα περίθαλψη 

στους υπόλοιπους συμπολί-

τες μας που έχουν ανάγκη. 

Ωστόσο, η κινητήριος δύ-

ναμη για να είμαστε σε θέση 

να προσφέρουμε ποιοτικές 

υπηρεσίες υγείας στους 

ασθενείς, είναι η διαθεσιμό-

τητά μας σε ανθρώπινο δυ-

ναμικό συγκεκριμένων ειδι-

κοτήτων, που ομολογουμέ- 

νως δεν είναι ανεξάντλητο. 

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα, 

παρά τα μέτρα που είχαν 

παρθεί, δείχνουν ότι υπάρχει 

αύξηση στα κρούσματα, κα-

θώς και στις νοσηλείες. Κατά 

μέσο όρο εισάγονται για νο-

σηλεία περίπου 7-10 άτομα, 

αριθμός μεγαλύτερος από τα 

άτομα που λαμβάνουν εξιτή-

ριο. Αν συνεχίσουμε να βλέ-

πουμε αυτή την τάση, είναι 

θέμα χρόνου να φτάσουμε 

στα όρια του Συστήματος, 

όπου πλέον δεν θα είναι εφι-

κτό να προσφέρουμε ποι-

οτική περίθαλψη».

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΑΛΛΟΥΜΙ

Στις 26 Μαρτίου καθορίζεται το μέλλον του χαλουμιού ως ΠΟΠ
Έξι χρόνια μετά την καταχώριση αιτήματος από την 

Κυπριακή Δημοκρατία και μετά από τη διασύνδεση του 
χαλλουμιού με το Κυπριακό από τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη, στις 26 Μαρτίου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για 
το χαλλούμι στην Επιτροπή Ποιότητας της ΕΕ, για να 
αποδοθεί το σήμα Προστατευόμενης Ονομασίας Προ-
έλευσης (ΠΟΠ). 

Συγκεκριμένα, κατά την καθημερινή ενημέρωση των 
συντακτών στις Βρυξέλλες, η αρμόδια εκπρόσωπος 
της Κομισιόν, Μίριαμ Γκαρσί Φερέρ, δήλωσε πως 
«μπορώ να επιβεβαιώσω ότι από το 2015, όπως γνω-
ρίζετε, εξετάσαμε αυτό το ζήτημα, συμπεριλαμβανομέ-
νης της κυπριακής κοινής αντίληψης σχετικά με την εγ-
γραφή του Χαλλουμιού / Hellim ως προϊόντος 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Ει-
δικότερα, έχουμε αναλύσει προσεκτικά όλες τις αντιρ-
ρήσεις που προβλήθηκαν». Οι αντιρρήσεις που προ-
βλήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας 
αξιολογήθηκαν διεξοδικά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

Σημείωσε ότι η Κομισιόν είναι τώρα σε θέση να μοι-
ραστεί την πρότασή της με τα κράτη-μέλη και ξεκίνησε 
τη διαδικασία ψηφοφορίας στην Επιτροπή Ποιότητας 
για τις 26 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε. 

«Όπως προβλέπεται από το 2015, αυτό θα επιτρέψει 
στους παραγωγούς τυριού Χαλλούμι και Hellim να δια-

σχίσουν την πράσινη γραμμή της Κύπρου, υπό την 
προϋπόθεση ότι παράγουν σε πλήρη συμμόρφωση με 
τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας της ΕΕ», σημείωσε 
η κα Φερέρ. 

«Η δεύτερη διαδικασία είναι τώρα για τα κράτη-μέλη 
που τη μελετούν σήμερα και θα ψηφιστούν στη μόνιμη 
επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών», 
σύμφωνα με τη Μίριαμ Γκαρσί Φερέρ. 

Η Κομισιόν υπέβαλε απόφαση στα κράτη-μέλη, μέσω 
της μόνιμης επιτροπής, χθες, για τον καθορισμό των 
όρων κυκλοφορίας του τυριού χαλλούμι μεταξύ των 
δύο κοινοτήτων ή μέσω της πράσινης γραμμής. 

Απαντώντας σε ερώτημα για τη διασφάλιση της σχε-
τικής συμμόρφωσης, η εκπρόσωπος δήλωσε: «Υπήρξε 
συμφωνία, η οποία συζητήθηκε παράλληλα σχετικά με 
τη δυνατότητα διασφάλισης ότι όσοι συμμορφώνονται 
πλήρως θα μπορούν να διασχίσουν την πράσινη 
γραμμή της Κύπρου. Επομένως, κατ’ αρχήν, θα έχουμε 
τις εγγυήσεις ότι αυτό θα τηρηθεί».

ΑΝΑΣΤΟΛΗ� ΕΚΠΟΙΗ�ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΧΤΥΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η πίεση του ΑΚΕΛ ανάγκασε το ΥΠΟΙΚ και την ΚΤ σε υπαναχώρηση
Ευχάριστη έκπληξη για τους δανειολήπτες έφερε η χθε-

σινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, αφού υπό το 

βάρος της πίεσης του ΑΚΕΛ και άλλων κομμάτων της αντι-

πολίτευσης το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τρά-

πεζα υπαναχώρησαν και 

έκαναν δεκτό το αίτημα για 

στοχευμένη αναστολή των 

εκποιήσεων, αλλά και επα-

ναφορά δικαιωμάτων των 

δανειοληπτών. 

Η συνεδρία είχε ως αντι-

κείμενο τις εισηγήσεις οι 

οποίες κατατέθηκαν από τα 

κόμματα, σε σχέση με τις εκ-

ποιήσεις. Η πρόταση η 

οποία συζητήθηκε σε μεγα-

λύτερη έκταση είναι αυτή του 

ΑΚΕΛ η οποία περιλαμβάνει 

τρία σκέλη: Πρώτο την ανα-

στολή των εκποιήσεων για 

τις περιπτώσεις πρώτης κα-

τοικίας, αξίας μέχρι 350 χιλ. ευρώ και μικρής επαγγελματικής 

στέγης, δεύτερο την επαναφορά δικαιωμάτων των δανει-

οληπτών και τρίτο τη νομική αρωγή και την απρόσκοπτη 

πρόσβαση των δανειοληπτών στη Δικαιοσύνη. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο εκπρόσωπος του 

Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε για την ανάγκη εξεύ-

ρεσης διαδικασίας για επιβεβαίωση του ύψους του χρέους, 

ενώ ο εκπρόσωπος της ΚΤ συμφώνησε με το ενδεχόμενο 

στοχευμένης αναστολής των εκποιήσεων. 

Μετά τις τοποθετήσεις των δύο πιο πάνω αξιωματούχων, 

το ΑΚΕΛ διά του Στέφανου Στεφάνου εισηγήθηκε την άμεση 

αναστολή των εκποιήσεων για τις περιπτώσεις πρώτης κα-

τοικίας, αξίας μέχρι 350 χιλ. ευρώ και μικρής επαγγελματικής 

στέγης μέχρι τον Ιούλιο και την παράλληλη δημιουργία ad 

hoc επιτροπής, με σκοπό την επαναφορά δικαιωμάτων των 

δανειοληπτών. Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα πιο κάτω 

προανήγγειλε ότι οι αλλαγές 

τις οποίες θα επιχειρήσει να 

επιφέρει το ΑΚΕΛ, σχετίζο-

νται μεταξύ άλλων με τις κα-

ταχρηστικές ρήτρες και τις 

παράνομες χρεώσεις τις 

οποίες επιβάλλουν οι τράπε-

ζες. 

Η εισήγηση του ΑΚΕΛ έγινε 

αποδεκτή από τα υπόλοιπα 

κόμματα και ως εκ τούτου η 

αναστολή των εκποιήσεων 

αναμένεται να οδηγηθεί 

άμεσα στην Ολομέλεια της 

Βουλής για ψήφιση. 

 

Διαφορετικές προτεραι-

ότητες 

 

Σημειώνεται πάντως ότι στο επόμενο στάδιο, το οποία 

αφορά τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο νομοθετικό 

πλαίσιο, αναμένεται να υπάρξουν συγκρούσεις αφού όπως 

επιβεβαιώθηκε στη χθεσινή συνεδρία οι δύο πλευρές έχουν 

διαφορετικές προτεραιότητες. Συγκεκριμένα, το ΑΚΕΛ και 

άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θέτουν ως προτεραιότητα 

τα δικαιώματα των δανειοληπτών, ενώ το Υπουργείο Οικο-

νομικών και η ΚΤ τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος και τις αξιολογήσεις των οίκων. 
 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Άντρος Κυπριανού:  
«Αστεία η πρόταση 

του υπουργού 
για παγκύπριο 

δημοψήφισμα στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση»
Αστεία χαρακτήρισε ο ΓΓ 

του ΑΚΕΛ την πρόταση 

που θα καταθέσει η κυβέρ-

νηση στη Βουλή για τη διε-

νέργεια ενός παγκύπριου 

δημοψηφίσματος για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση μαζί 

με τις Βουλευτικές Εκλογές. 

Μιλώντας στην πρωινή 

έκδοση του ΑΣΤΡΑ ο 

Άντρος Κυπριανού ξεκαθά-

ρισε ότι το ΑΚΕΛ δεν θα 

υποστηρίξει τη συγκεκρι-

μένη πρόταση. Πρόσθεσε 

ότι πρέπει να υπάρχει ενί-

σχυση του θεσμού της το-

πικής αυτοδιοίκησης για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πολιτών αλλά τόνισε 

ότι αυτό πρέπει να γίνει 

σωστά. Σημείωσε ότι το 

ΑΚΕΛ έχει προτείνει εναλ-

λακτικές επιλογές, σημει-

ώνοντας ότι πρέπει πεισθεί 

ο κόσμος για τις τροποποι-

ήσεις που θα γίνουν. 

Επίσης ο κ. Κυπριανού 

κατηγόρησε τον ΔΗΣΥ ότι 

ανακρούει πρύμναν γιατί εί-

ναι στην εξουσία και θέλει 

να επιβάλει τη δική του 

άποψη. Πρόσθεσε ότι δεν 

μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο 

σε μια δημοκρατία και με 

βάση τον ευρωπαϊκό χάρτη 

τοπικής αυτοδιοίκησης ο 

κόσμος είναι αυτός που 

αποφασίζει για το μέλλον 

και την προοπτική του.
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«Προσβλητικός, ανάλγητος και ασεβής ο Τζόνσον»
Τις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ηνωμένου 

Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, για τα γλυπτά του Παρ-
θενώνα σχολιάζει η αντιπεριφερειάρχης Μητροπο-
λιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και ολυμπιονίκης 
Βούλα Πατουλίδου. 

Η κ. Πατουλίδου αναφέρεται αρχικά στη φωτογρα-
φία του βρετανού πρωθυπουργού με την προτομή 
του Περικλή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η στάση 
του σώματος αποκαλυπτική, όσο η στάση του ιδίου 
απέναντι στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθε-
νώνα. Προσβλητική, ανάλγητη και ασεβής!». 

Η αντιπεριφερειάρχης σχολιάζει επίσης πως «η κί-
βδηλη αγάπη και ο θαυμασμός του Πρωθυπουργού 
του Ηνωμένου Βασιλείου για τον ελληνικό πολιτισμό, 
αποκαλύπτεται από τον τρόπο που στηρίζεται στην 
προτομή του αρχαίου πολιτικού ρήτορα και στρατη-
γού Περικλή». 

«Αυτή η εικόνα δεν με προσβάλει απλά. Μ’ εξοργί-
ζει και είναι χαρακτηριστική της απαξίωσης, στο με-
γαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Γραμμένο τον 
έχει!», συμπληρώνει ενώ προσθέτει πως τα ανά-
γλυφα του Παρθενώνα «είναι μία ανοιχτή πληγή που 
δεν θα κλείσει αν δεν επιστρέψουν». 

Η Βούλα Πατουλίδου συνεχίζει λέγοντας πως «το 
αφήγημά τους για ελλιπή φύλαξη και κακή συντή-
ρηση  των μνημείων μας, έχει καταρρεύσει προ πολ-
λού κάτω από την απαράμιλλη ομορφιά του επιβλη-
τικού μουσείου της Ακροπόλεως. Πού; Δίπλα στην 
Ακρόπολη, στο σπίτι τους». 

«Η "υπεροχή και υπεροψία " συγκεκριμένων κύ-
κλων των βρετανικού βασιλείου  ξεθωριάζει  και επι-
στρέφει εναντίον τους, στην θέα της απομονωμένης 
Καρυάτιδας. Αν ήταν με νόμιμο τρόπο αποκτημένη, 
γιατί την έχουν "κρυμμένη" και αποκομμένη;» διε-
ρωτάται η κ. Πατουλίδου. 

Η αντιπεριφερειάρχης προσθέτει πως «μόνο σπα-
ραχτική θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η θέση της 
στο Βρετανικό Μουσείο. Δεν τολμούν να την εκθέ-
σουν σε περίοπτη θέση μόνη  και μοναχή, αφού οι 
τέσσερις αδερφές της είναι αλλού. Εκεί που ανήκουν. 
Εκεί που θα έπρεπε να 'ναι κι αυτή». καταγγέλει πα-

ράλληλα.  
Η κ. Πατουλίδου διερωτάται, επίσης, «ποιος υπε-

ρασπιστής του πνεύματος και του πολιτισμού θέλει 
ένα έργο τέχνης διαμελισμένο; Πως να αντιληφθεί ο 
Τζόνσον αυτό που ο Νίκος Καζαντζάκης περιγράφει: 
"Ο Παρθενώνας μου φαίνουνταν σάλευε ανάλαφρα, 
σαν ακίνητος χορός κι ανάπνεε…τι συνεργασία νου 
και καρδιάς! Τι ανώτατος καρπός του ανθρώπινου 
αγώνα! Νικήθηκε ο χώρος, μικρό και μεγάλο αφανί-
στηκαν στο στενό μαγικό παραλληλόγραμμο που 
'χε χαράξει ο άνθρωπος…Νικήθηκε κι ο καιρός. Η 
τρισεύγενη στιγμή έγινε αιωνιότητα". 

Σημειώνει, δε, πως «αυτό που ο Μπόρις Τζόνσον 
ονομάζει "νόμιμη κατοχή" περιγράφει μία ανήλεη 
πράξη του παρελθόντος, που σήμερα μόνο ως αρ-
παγή και κλοπή θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί». 

Καταλήγει χρησιμοποιώντας τη ρήση του Περικλή 
«ανδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, καὶ οὐ 
στηλῶν μόνον ἐν τῇ οἰκεία σημαίνει ἐπιγραφή, ἀλλὰ 
καὶ ἐν τῇ μὴ προσηκούσῃ ἄγραφος μνήμη παρ’ 
ἑκάστω τῆς γνώμης μᾶλλον ἢ τοῦ ἔργου ἐνδιαιτᾶται» 
ενώ προσθέτει πως «εμείς οι Έλληνες αφήνουμε 
πίσω μας, όχι ό,τι είναι χαραγμένο στα μνημεία, 
αλλά την επιρροή μας στους άλλους ανθρώπους. 

» …και η επιρροή του Ελληνικού Πολιτισμού κοι-
τάζει αφ' υψηλού την Βρετανική υπεροψία του Μπό-
ρις Τζόνσον».

ΝΕΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ COVID-19

Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της πανδημίας βρέθηκαν την Τετάρτη 
τα κρούσματα κορωνοϊού και οι διασωληνωμένοι στην Ελλάδα. Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, σημειώθηκαν 3.465 νέα κρούσματα, ενώ οι διασω-
ληνωμένοι εκτοξεύτηκαν στους 630 καθώς αυξήθηκαν κατά 25 το τελευταίο 
24ωρο. 

Παράλληλα, άλλοι 56 άνθρωποι έχα-
σαν τη ζωή τους. 

Συνολικά έγιναν 63.654 τεστ (24.721 
μοριακά και 38.933 rapid). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επιδη-
μιολογική έκθεση τα νέα εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου 
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 
ώρες είναι 3.465, εκ των οποίων 12 
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύ-
λες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός 
αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 
227.247 (ημερήσια μεταβολή +1.5%), 
εκ των οποίων 51.6% άνδρες. 

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα των τελευταίων 7 ημερών, 75 
θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.966 είναι σχετιζόμενα 
με ήδη γνωστό κρούσμα. 

To Rt για την επικράτεια εκτιμάται σε 1.10 (95%Crl: 0.40-1.63) 
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 56, ενώ από την έναρξη της επι-

δημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 7.252 θάνατοι. Το 95.8% είχε υποκείμενο 
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. 

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 630 (67.9% 
άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 81.9% έχει υποκείμενο νόσημα 
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από 
τις ΜΕΘ 1.516 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία 
της επικράτειας είναι 406 (ημερήσια μεταβολή -8.97%). Ο μέσος όρος εισαγω-

γών του επταημέρου είναι 449 ασθε-
νείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμά-
των είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 
έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανό-
ντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως 103 
έτη). 

Ως αποτέλεσμα της δραματικής κα-
τάστασης σύμφωνα με πληροφορίες 
ελήφθη η απόφαση να μετατραπεί το 
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, 
σε νοσοκομείο υποδοχής covid-19 και 
οι ασθενείς που νοσηλεύονται ήδη στο 
251 να μεταφερθούν στο 401 στρα-
τιωτικό νοσοκομείο. 

Υπενθυμίζεται ότι το τεράστιο κύμα 
νέων εισαγωγών ασθενών με covid-

19 στα νοσοκομεία της Αττικής οδήγησαν στη μετατροπή και του Ερυθρού 
Σταυρού σε νοσοκομείο αποκλειστικά για covid-19, με τουλάχιστον 15 ασθενείς 
να έχουν μεταφερθεί στο ΝΙΜΤΣ. 

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση συνεχίζει να κωφεύει στις συνεχείς εκκλήσεις 
γιατρών και υγειονομικών να επιτάξει ιδιωτικές κλινικές στη μάχη κατά του κο-
ρωνοϊού.

Αρνητικό ρεκόρ με 3.465 κρούσματα και διασωληνωμένους

Σφυροκόπημα Τσίπρα στη 
Βουλή για την πανικόβλητη 
κυβέρνηση που σε παραλυσία 
είναι αδύναμη να διαχειριστεί 
την επέλαση της πανδημίας. 
«Αντί να δουλέψετε οργανώ-
νετε γλέντια και βαφτίσια γρά-
φοντας τα μέτρα που εσείς 
ψηφίζετε» είπε ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας 
ότι  γιατροί καταγγέλλουν δια-
λογή ασθενών την ώρα που η 
κυβέρνηση κάνει  δημιουργική 
λογιστική ακόμα και με τις 
ΜΕΘ. «Η ανεπάρκειά σας θέ-
τει σε κίνδυνο την υγεία των 
πολιτών» επεσήμανε ο Αλέξης 
Τσίπρας. Παραθέτοντας συ-
γκεκριμένα στοιχεία αλλά και 
τις δραματικές μαρτυρίες συγ-
γενών που βλέπουν τους αν-
θρώπους τους να προσπα-
θούν να κρατηθούν στη ζωή 
περιμένοντας ένα κρεβάτι σε 
ΜΕΘ, ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρ-
νηση ότι ενώ η  πανδημία καλ-
πάζει την ίδια ώρα που 
στελέχη της αντί να σκύβουν 
το κεφάλι και να δουλεύουν, 
κάνουν γλέντια και βαφτίσια 
γράφοντας στα παλιά τους τα 
παπούτσια τους νόμους και 
τον κόσμο που είναι κλεισμέ-
νος στα σπίτια του. «Στον 
ΕΟΔΥ αντί να παραιτηθεί ο 
Αρκουμανέας βρήκατε 4 από 
τους 15 εμπλεκόμενους που 
ήταν συμβασιούχοι και πήγατε 
να τους διώξετε. Όταν έγινε 
γνωστό ότι οι υπόλοιποι ήταν 
στενοί συνεργάτες του κ. Αρ-
κουμανέα τους κρατήσατε. Το 
πρόβλημα είναι ο ίδιος ο επι-
κεφαλής του ΕΟΔΥ που κρύ-
βεται» είπε ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ. O Αλέξης Τσίπρας 
αποδόμησε και τις καταγγελίες 
Μητσοτάκη ότι δήθεν φταίει ο 
ΣΥΡΙΖΑ για τις διαδηλώσεις 
και τη διασπορά του κορω-
νοϊού σε αυτές. «Ο κος Μη-
τσοτάκης ήρθε να μας πείσει 
στη Βουλή δίχως ευθιξία μας 
είπε ότι για όλα φταίει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ». Κατέθεσε ένα «paper» 
ως δήθεν αξιόπιστη έρευνα 
που αφορά σε διαδηλώσεις 
αρνητών. Των αρνητών του 
Τραμπ, πρόσθεσε. Ωστόσο, 
δεν ανέφερε ο κος Μητσοτά-
κης ότι αυτή η έρευνα αναφε-
ρόταν επίσης ότι οι πορείες 
που έγιναν από το κίνημα 
black lives matters, και που ο 
κόσμος συμμορφώθηκε με τα 
μέτρα δεν υπήρξε ιδιαίτερη 
διάδοση του ιού. 

Τσίπρας:  Κυβέρνηση 
σε πανικό, με εικόνα 

παράλυσης
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Μεγάλη τιμητική διάκριση από το Πατριαρχείο για τον συμπατριώτη μας 
Πανίκο Δημητρίου του γραφείου τελετών Demetriou & English

Ο γνωστός στην παροικία Πανίκος Δημητρίου τιμήθηκε από 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη μετά από σύσταση του Αρχιεπι-
σκόπου Νικήτα των Θυατείρων και της Μεγάλης Βρετανίας. Τι-
μήθηκε για την εξαιρετική του προσφορά στην Ελληνική Ορ-
θόδοξη Εκκλησία του Ηνωμένου Βασιλείου. Είχε τη μεγάλη 
τιμή να γίνει Άρχοντας του Οικουμενικού Θρόνου με τον τίτλο 
Άρχων Καστρίνσιος. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Μαρτίου 
2021 στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή. Ο Πανίκος γεννήθηκε στο Λονδίνο από γονείς 
του κατάγονται από τον Πωμό της επαρχίας Πάφου και τον 
Άγιο Σέργιο Αμμόχωστου. Φοίτησε στο σχολείο Michenden, 
στο Winchmore Hill, στο Βόρειο Λονδίνο. Είναι ιδιοκτήτης του 
γραφείου τελετών Demetriou and English εδρεύει στο Myddle-
ton Road (N22) και πάνω από 30 χρόνια υπηρετεί και εξυπη-
ρετεί την παροικία με επαγγελματισμό και ευαισθησία. Λόγω 
των περιορισμών για την πανδημία, ο Πανίκος χειροτονήθηκε 
ως Άρχων στην παρουσία της συντρόφου του Μαρίας Γεωργίου 
και του γιού του Χριστόφορου, καθώς και ορισμένων συγγενών 
και φίλων. 

Ο Πανίκος Δημητρίου είναι επίσης διαχειριστής της Αρχιεπι-
σκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας και επίτροπός στην 
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.  

Επίσημος ορισμός του Αρχόντου 
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο  

Ο Άρχων είναι τιμητική διάκριση του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου, για την εξαιρετική του υπηρεσία στην Εκκλησία και έναν 
γνωστό διακεκριμένο και σεβαστό ηγέτη της Ελληνικής Ορθό-
δοξης Κοινότητας (γενικά). Είναι από τη χάρη του Θεού ότι 
μπόρεσε να προσφέρει τα καλά του έργα και πράξεις πίστης. 
Επιπλέον, είναι ο όρκος του να υπερασπιστεί και να προωθήσει 
την Ελληνική Ορθόδοξη πίστη και παράδοση. Το ιδιαίτερο κα-
θήκον του είναι να χρησιμεύσει ως προπύργιο για την προστα-
σία και την προώθηση του Αγίου Πατριαρχείου και της απο-

στολής του. Ασχολείται επίσης με τα ανθρώινα δικαιώματα 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε παραβιάζονται και την ευημερία 
της Εκκλησίας. Αυτή η τιμή, που επεκτείνεται από την Εκκλησία, 
φέρει μαζί της σοβαρές ευθύνες, βαθιές δεσμεύσεις και ειλικρινή 
αφοσίωση. Κατά συνέπεια, είναι ύψιστης σημασίας να δοθεί 
αυτή η τιμή σε άτομα αποδεδειγμένου ορθόδοξου χριστιανικού 

χαρακτήρα, που συμμορφώνονται πιστά με τις διδασκαλίες του 
Χριστού, τα δόγματα, τους κανόνες, τη λατρεία, την πειθαρχία 
και τις εγκυκλίους της Εκκλησίας. 

Επιπλέον, οι τιμώμενοι έπρεπε να έχουν αποδείξει, σε μεγα-
λύτερο βαθμό από το μέσο όρο, τη δέσμευσή τους για τη δια-
χείριση του χρόνου, του ταλέντου και της κληρονομιάς της Εκ-
κλησίας, για τη βελτίωση και ανάπτυξη της Εκκλησίας, της 
Ενορίας, της Επισκοπής, της Αρχιεπισκοπής, της κοινότητας 
στο σύνολό της και πρέπει πραγματικά ως άτομο να αξίζει τη 
διακήρυξη ΑΞΙΟΣ. 

Η «Παροικιακή» θα ήθελε να εκφράσει τα συγχαρητήριά της 
στον Πανίκο Δημητρίου για αυτό τον τιμητικό τίτλο. ΑΞΙΟΣ!
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Αρχή της Σαρακοστής η Κα-
θαρά Δευτέρα, αρχή νηστειών 
και το μυαλό ταξιδεύει στα πα-
λιά χρόνια. Τότε που όλα ήταν 
τόσο διαφορετικά. 

Οι μνήμες ταξιδεύουν και 
αναπολούμε τα παιδικά μας 
χρόνια. Τα αγνά εκείνα χρόνια 
που ανέμελα πλάθαμε τα 

όνειρα μας, και είμασταν γεμάτοι ενθουσιασμό.  
Τα αγνά αισθήματα που είχαμε ο ένας για τον 

άλλο, και ονειρευόμαστε να ζήσουμε τα δικά μας 
παραμύθια. Τα παραμύθια που θέλαμε να μοιάζουν 
με εκείνα των παραμυθιών που μας έλεγε η γιαγιά, 
ή που διαβάζαμε στα παιδικά βιβλία για τους πρί-
γκηπες και τις βασιλοπούλες.  

Και θέλαμε να γίνουμε εμείς πρίγκηπες, και να 
βρούμε την δικιά μας Βασιλοπούλα!  

Και μεγαλώναμε με κάποια από τα όνειρα μας 
να αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα. 

Όνειρα που σιγά σιγά μας έδιναν τις παραστάσεις 
ζωής που ανοίγονταν μπροστά μας. 

Και μπήκαμε στην εφηβεία και αρχίσαμε να ερω-
τευόμαστε, σχεδόν όλες τις κοπέλες του χωριού. 
Και μάθαμε για τα τότε μέσα μαζικής ενημέρωσης 
που ένα από αυτά ήταν και τα περιοδικά που τότε 
ερχόντουσαν από τη μητέρα Ελλάδα. Και κρυφά - 
κρυφά τα αποκτούσαμε και αρχίσαμε να μαθαί-
νουμε για το σινεμά, για το θέατρο, για τους αστέρες 
του κινηματογράφου, και για την πιθανότητα να 
αποκτήσουμε κάποιο φίλο ή φίλη και να γίνουμε 
φίλοι ανταλλάσσοντας αλληλογραφία.  

Αυτοί ήταν οι κρυφοί έρωτες της δικής μου επο-
χής. Το σημερινό ταξίδι θα το κάνουμε μαζί και 
πάλι σε εκείνα τα χρόνια της αγνότητας που όλα 
τούτα ήταν πράξεις αθωότητας και απλά τα κάναμε 
πιστεύοντας ότι έτσι θα έπρεπε να ήταν. Παραμένω 
στις μέρες αυτές της Σαρακοστής και της αποκριά-
τικες και πιο συγκεκριμένα στις παραδοσιακές μά-
σκες. Και ο λόγος είναι γιατί θέλω να επισημάνω 
την δύναμη της αγάπης και τη δύναμη του αίματος 
που κυκλοφορεί στις φλέβες των ανθρώπων, που 
η δύναμη τους κάνει θαύματα και κρατά τους αν-
θρώπους δεμένους και δεν αφήνει περιθώρια χω-

ρισμού. 
Όταν υπάρχει αγάπη … τίποτα δεν μπαίνει μεταξύ 

μας!  
Ήταν λοιπόν μια από αυτές τις εορταστικές μέρες 

που αφορμή ενός περιστατικού που συνέβη στο 
χωριό μου, μια παρεξήγηση, έφτασε στο να τσα-
κωθούμε εγώ και…. ο γιος του Κυριάκου του 
Τζιήρκα ο Βασίλης,  που δεν ήταν άλλος από τον 
εξάδελφο μου το γιο της θείας της Ουλιούς αδελφής 
του Παναή του Βασίλη του πατέρα μου. 

Ο Βασίλης του Κυριάκου του Τζιήρκα λοιπόν 
ενήργησε με σκοπό να μάθει τα μυστικά του υπο-
φαινόμενου όσον αφορά την αλληλογραφία που 
ανέπτυξε με νεαρά κο-
πέλα άγνωστη σε αυτόν 
και τους υπόλοιπους 
συγχωριανούς. Μια κο-
πέλα από τη πόλη,  που 
και αυτή ήθελε να ζήσει 
το δικό της όνειρο. Να 
βρει το δικό της Βασιλό-
πουλο.  

Άρπαξε λοιπόν το 
γράμμα, από τον ταχυ-
δρόμο το άνοιξε, και το 
διάβασε,  με αποτέλε-
σμα να πληγώσει τον λέγοντα, και να - σιήσουν τα 
δευτέρκα τους-  όπως λέμε στην Κυπριακή διάλε-
χτο.  

Μείναμε έτσι για αρκετό χρονικό διάστημα τα δυο 
ξαδέλφια, μέχρι που έφτασε η μέρα που θα βγαίναν 
οι μάσκες για να κάνουν τις επισκέψεις στα σπίτια 
συγγενών και φίλων.  

Τα δυο ξαδέλφια δεν μιλιόντουσαν και δεν κερ-
νούσαν καφέ και γλυκό ο ένας στον άλλο στις συ-
ναντήσεις τους στα καφενεία. Ακόμα απέφευγαν 
να πηγαίνουν στο ίδιο καφενείο για να μην συνα-
ντιόνται.  

Όλοι οι συγχωριανοί αναρωτιούνταν για την συ-
μπεριφορά των δύο και οι ψίθυροι και τα κουτσο-
μπολιά άρχισαν να δίνουν και να παίρνουν.   

Έφτασε λοιπόν η μέρα που οι μάσκες θα έκαναν 
τις επισκέψεις στα σπίτια συγγενών και φίλων, και 
οι δύο Βασίληδες δεν θα έμεναν πίσω. 

Προμηθεύτηκαν τα απαραίτητα, ντύθηκαν ξεχω-
ριστά και ο κάθε ένας παρέα με τους δικούς του 
φίλους και άρχισαν τις επισκέψεις. Κάπου συνα-
ντήθηκαν αλλά δεν αποκάλυψαν την ταυτότητα 
τους. Ήρθε όμως και η στιγμή που θα πήγαιναν 
σαν μάσκες και στα δικά τους σπίτια.  

Ήμουν έτοιμος να κάνω το πρώτο βήμα για συμ-
φιλίωση. Μετά από τον γύρο που έκανα κατέληξα 
στο δικό μας σπίτι. Εκεί ακόμα δεν γνώριζε κανείς 
ότι ήμουν εγώ ο μασκαράς που καθόταν ανάμεσα 
στο μεγάλο μου αδελφό και τη μητέρα μας.   

Η διασκέδαση ήταν στο αποκορύφωμα της ‘οπού 
σε κάποια στιγμή μπαίνει ο γιος του Κυριάκου του 

Τζιήρκα μασκαρεμένος 
με δύο άλλους μασκα-
ράδες. Με πλησιάζει 
λοιπόν ο Βασίλης του 
Κυριάκου του Τζιήρκα, 
και με αλλαγμένη φωνή 
παίρνει ένα ποτήρι με 
κρασί και … «εΐβα»… 
μου λέει τσουγκρίζοντας 
το ποτήρι του με το δικό 
μου. «Εΐβα». Ανταπο-
κρίνομαι… 

Και ο γιος του Τζιήρκα 
με σπασμένη φωνή…. Συνεχίζει: «Τζιαι να ευχη-
θούμε να πάσιν ούλλα καλά… τζιαι να μερώσουν 
ούλλοι που είναι τσακκωμένοι… τζιαι να πάει το 
πάσα κακό!» 

 Κάτι μέσα μου μου έλεγε ότι αυτή τη φωνή τη 
ξέρω καλά. Κάτι μου έλεγε ότι θα έπρεπε να αρ-
χίσω να λέω ονόματα για να δούμε αν βρω ποιος 
είναι πίσω από τη μάσκα.  

Ο γιος του Τζιήρκα δεν άντεξε άλλο. Ξέσπασε σε 
γοερό κλάμα. Εγώ είχα καταλάβει ότι αυτός ήταν. 
Ο ξάδελφος μου που τσακώθηκα μαζί του, και το 
γινάτι μου και το γινάτι του δεν μας άφηναν να κά-
νουμε το πρώτο βήμα προς τη συμφιλίωση, και 
χωριστήκαμε και αλλάξαμε κατευθύνσεις και αλλά-
ξαμε καφενεία και αποφεύγαμε να συναντιόμαστε. 
Το γινάτι φκάλλει αμμάτιν… όπως λέει και η Κυ-
πριακή παροιμία.   

Το γοερό κλάμα του γιού του Τζιήρκα τον είχε 

προδώσει. Θα έπρεπε λοιπόν εγώ να κάνω το 
επόμενο βήμα. Δεν πήγαινε άλλο.  

Είσαι ο….. είσαι ο…… λέω, και σηκώθηκα. 
Έβγαλα τη μάσκα και….  

Επιτέλους. Είσαι ο Βασίλης του Κυριάκου του 
Τζιήρκα….. Εξάδελφε μου βγάλε τη μάσκα. Φτάνει 
πιά! Αρκετά. Αγγαλιαστήκαμε και κλάψαμε μαζί. 
Μετά χορέψαμε για να ξεχάσουμε και να δώσουμε 
ευκαιρία να σβήσουμε το κακό περιστατικό που 
μας χώρισε για λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό ήταν.  
Και από τότε ξανά και πάλι γίναμε οι καλύτεροι φί-
λοι, και δεν είπαμε άσχημη κουβέντα ποτέ ξανά ο 
ένας για τον άλλο.  

Δυστυχώς μας χώρισε και πάλι η εισβολή στο 
νησί το 1974. Πρόσφυγες αφήσαμε τα σπίτια μας 
και τραβήξαμε ένας εδώ και άλλος εκεί. Αυτός στην 
προσφυγιά κάπου κοντά στην Λευκωσία. Και εγώ 
μακριά εδώ στο Λονδίνο να αναπολώ εκείνα τα 
χρόνια τα παλιά και να παλεύω να κρατήσω ζω-
ντανές τις μνήμες. Να παλεύω να διατηρήσω τα 
ήθη και τα έθιμα ταξιδεύοντας πάντα στις ρίζες 
μας,  και πηγαίνοντας νοερά στο αγαπημένο μου 
χωριό που από εκεί μάζεψα όλα τα αγαθά της 
ζωής, και με αυτά έπλασα τον χαρακτήρα μου που 
κουβαλώ παντού όπου και να βρίσκομαι.  

Αναπολώ τα παιδικά μου χρόνια και αναμένω 
όπως όλοι μας να έρθουν καλύτερες μέρες. Να 
βγει ο ήλιος από τη μεριά του Πενταδάχτυλου. Να 
φωτίσει το χωριό μου και τα γειτονικά χωριά.  

Μας ως τότε, δεν αφήνω ευκαιρία. Πάντα προ-
σπαθώ να βρεθώ κοντά στα αγαπημένα μου πρό-
σωπα.  

Για τούτο και πρέπει να προσπαθούμε να κρα-
τάμε ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα, να προωθούμε 
τον πολιτισμό μας, και να μην ξεχνάμε τις ρίζες 
μας!  

Το αίμα νερό δεν γίνεται! 
Καλή Σαρακοστή… καλή νηστεία…. Και καλό Πά-

σχα να φτάσουμε!  
 

Με την αγάπη μου, 
Βασίλης Παναγής.

Οι μνήμες ταξιδεύουν!
του 
Βασίλη Παναγή
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Νεοφανείς
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, 
Μέσω αυτού του συγγράμματος επι-

κοινωνώ και πάλι μαζί σας για να σας 
πληροφορήσω για τα όσα συνεχίζει να 
πράττει ο κ. Νικήτας, αδιαφορώντας για 
τις διαμαρτυρίες της παροικίας ή έστω 
και μιας μερίδας της παροικίας που 
έχουν το θάρρος της τιμής και της αξιο-
πρέπειας να αγωνίζονται για το Δίκαιο. 
Για μια ακόμη φορά, ο κ. Νικήτας έδειξε 
τον πραγματικό του χαρακτήρα του 

ετσιθελισμού και του αυταρχισμού με την αμετάθετη 
στάση του στις απαράδεκτες αποφάσεις. Όμως, καταδι-
καστέα είναι και η απόφαση του Πατριάρχη να διορίσει 
τον κ. Νικήτα - γιατί περί διορισμού πρόκειται και όχι 
περί εκλογής - χωρίς καν να λάβει υπόψη την ΕΚΟ ή και 
τα άλλα οργανωμένα σύνολα των 300 - 350 χιλιάδων 
Ελληνοκυπρίων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Πατριάρχης 
επέλεξε, αποφάσισε και επέβαλε ετσιθελικά Αρχιεπί-
σκοπο  αυτόν που ήθελε  αγνοώντας ότι ο για 31 χρόνια 
ο θεοσέβαστος Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος, ήταν εν ζωή. 
Αμέσως μετά τον διορισμό  του, ο κ. Νικήτας άρχισε τις 
«εκκαθαριστικές» του πράξεις. Σε ένα άλλο μου σύγ-
γραμμα διερωτώμουν σε ποια άλλη θρησκευτική έδρα 
αντικαταστάθηκε ένας πετυχημένος και αξιαγάπητος αρ-
χιερέας εν ζωή. Μόνο στο Λονδίνο και μάλιστα ένας αρ-
χιερέας όπως τον μακαριστό Γρηγόριο. 

Στην Ελλάδα, ο μακαριστός Χριστόδουλος παρ’όλο 
που αδυνατούσε να εκτελεί το ποιμαντορικά του καθή-
κοντα για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεινε στην αρ-
χιερατική του έδρα μέχρι το τέλος της ζωής του. 

Στην Κύπρο, ο προηγούμενος Αρχιεπίσκοπος ενώ ήταν 
εντελώς ανίκανος να επιτελεί τα καθήκοντά του ήταν εκεί 
μέχρι που αποδήμησε είς Κύριον. 

Αναφέρω αυτές τις δύο περιπτώσεις ως παράδειγμα 
για να σκεφτούμε και να διερωτηθούμε γιατί ο Πατριάρχης 
δεν σεβάστηκε την προσφορά του Γρηγόριου και τον 

έπαυσε από την Αρχιεπισκοπική του έδρα; Μήπως κά-
ποιος τού το ζήτησε και εκείνος  έβαλε την υπογραφή 
του; 

Μήπως ενοχλούσε κάποιους η αγωνιστική φωνή του 
μακαριστού Γρηγορίου που όπου και να βρισκόταν, πρώ-
τιστο θέμα του ήταν να αναφέρεται στην τουρκική εισβολή 
και κατοχή της μισής μας πατρίδας; Μήπως  υπήρξε 
πίεση από την Τουρκία; 

Εγώ ρωτώ και θα συνεχίσω να ρωτώ μέχρι να πάρω 
απαντήσεις. Όταν μιλήσουν αυτοί που οφείλουν να μι-
λήσουν... 

Σε καμία περίπτωση δεν έχει αντικατασταθεί Αρχιερέας 
από την θέση του, την έδρα του, εκτός εάν ο ίδιος το 
επιθυμεί και το ζητήσει από την Ιερά Σύνοδο ή τον Πα-
τριάρχη που υπάγεται η έδρα στην οποία υπηρετεί. 

Στην προκειμένη περίπτωση, ούτε το ζήτησε, ούτε ποτέ 
εξέφρασε τέτοια επιθυμία ο Γρηγόριος. Εγώ θα συνεχίσω 
να ψάχνω και να ρωτώ μέχρι να βρω κάποιες απαντή-
σεις. 

Η ΕΚΟ τηρεί σιγή ιχθύος. Μήπως να το εκλάβουμε ως 
αποδοχή αυτής της απαράδεκτης κατάστασης; Εγώ 
ρωτώ. Δεν ισχυρίζομαι. Κάποια τηλεφωνήματα που δέ-
χτηκα με προβλημάτισαν και θέλω να τα μεταφέρω προς 
όλους εσάς τους αναγνώστες που δεν κρύβεστε κάτω 
από κάποιον μανδύα. 

Πριν την εμφάνιση του καταραμένου ιού ο Πατριάρχης 
ήταν δέκτης  επισκέψεων από εκκλησιαστικές ενορίες, 
ιερωμένων και μη από την Βρετανία και με μερικούς είχε 
και ιδιαίτερες συναντήσεις, κεκλεισμένων των θυρών. 
Κάποιοι καλόγλωσσοι ισχυρίζονται  ότι ορισμένοι από 
αυτούς που τους μετράς πάνω στα δάκτυλα του ενός 
σου χεριού,  που είχαν κάποια αποθημένα εναντίο του 
επισκόπου Τροπαίου Αθανάσιου έπαιξα αυτό τον απα-
ξιωτικό  ρόλο δυστυχώς εναντίο του. Μήπως λέω και 
ερωτώ, μήπως ήταν προτάσεις εκείνων που έβαλα τα 
προσωπικά τους υπεράνω του καλού της παροικίας;  

 Ο άμεσος διορισμός του κ. Νικήτα ως Αρχιεπισκόπου 
και η υπό αυτού αποφάσεις που είναι γνωστές με την 
παύση του Επισκόπου Τροπαίου και την μετέπειτα ανα-
κήρυξή του σε Μητροπολίτη Κολωνίας σηματοδοτούν τις 
προθέσεις του για εξουδετέρωση του. Ενός ιεράρχη που 
έδωσε το περισσότερο μέρος της ζωής του για την Παι-
δεία, τη Θρησκεία, την Πατρίδα με τόση επιτυχία και 
αφοσίωση. 

 
Αντρέας Χαραλάμπους Ερικ 

Ποιητής - συγγραφέας   
 
ΥΓ: Για τα έξοδα της ανακαίνισης του κτηρίου της Αρ-

χιεπισκοπής θα ασχοληθώ στο επόμενό μου κείμενο.

του Αντρέα 
Χαραλάμπους 
Ερικ 
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Ευτυχία είναι επιλογή

Alpha Care Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης: 
Αντιμετωπίζοντας το πένθος
Η απώλεια μπορεί να βιωθεί με πολλούς τρό-

πους όπως στην απώλεια της υγείας μας, της 
ανεξαρτησίας μας, στην απώλεια της δουλειάς 
και της επαγγελματικής μας ταυτότητας ή του 
σπιτιού μας, αλλά η απώλεια ζωής είναι αναμ-
φισβήτητα η δυσκολότερη που πρέπει να αντι-
μετωπίσει κανείς. Χάνοντας κάποιον που νοι-
αζόμαστε με σεβασμό και αγάπη μπορεί να μας 
συντρίψει . Η θλίψη είναι πολιτισμικά συνδεδε-
μένη και επηρεάζει τους ανθρώπους διαφορε-
τικά. Ωστόσο, στους κλινικούς μας ρόλους ως 
βοηθοί, συναντάμε μερικές κοινές αντιδράσεις 
των ανθρώπων που αναφέρονται στον αρχικό 
αγώνα τους να δεχτούν τα θλιβερά νέα του πέν-
θους τους όταν είτε υπό τον φόβο του αναπό-
φευκτου είτε σε κατάσταση σοκ, περιγράφουν 
ένα συναισθηματικό μούδιασμα και αρνούνται 
τι τους συνέβη. Περιγράφουν τον τρόπο με τον 
οποίο περνούν κάθε μέρα με έναν σχεδόν απο-
στασιοποιημένο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα προ-
σπαθούν να επικεντρωθούν στην διοργάνωση 
της κηδείας και σε οποιαδήποτε πρακτικά θέ-
ματα. Κατά κάποιο τρόπο, αυτή η διαδικασία 
τους αποσπά την προσοχή από τη στενοχώρια 
τους έως ότου αρχίσουν να κατακλύζονται από 
τα συναισθήματα της θλίψης και του συναισθη-
ματικού τους πόνου. Οι άνθρωποι μπορούν επί-
σης να εκφράσουν μεγάλο θυμό για την αρνού-
μενη απώλεια, το χρόνο και τις περιστάσεις της 
απώλειας και να κατευθύνουν αυτόν τον θυμό 

προς τον εαυτό τους ή σε εκείνους στους οποί-
ους αποδίδουν κάποια ευθύνη για την απογοή-
τευσή τους, ακόμη και προς τον Θεό. Πράγματι, 
οι πνευματικές μας πεποιθήσεις συχνά αμφι-
σβητούνται και οι πενθησμένοι μπορούν να επι-

λέξουν να αποχωρήσουν από αυτές και από 
τους κοντινούς τους ανθρώπους όπως οι φίλοι 
και τα μέλη της οικογένειάς τους καθώς αισθά-
νονται εγκαταλελειμμένοι, μοναχικοί και πολύ 
πληγωμένοι. Ωστόσο, το μόνο που μας δείχνει 
ένας θυμός είναι ο πόνος και η αγάπη που νιώ-
θουμε για το άτομο που δεν είναι πλέον μαζί 

μας. 
  
Άλλα συναισθήματα που εκφράζονται κατά τη 

διάρκεια ενός πένθους μπορεί να είναι η αμφι-
βολία και η ενοχή που σχετίζονται με την πιθα-

νότητα να είχαμε ίσως κάνει πράγματα διαφο-
ρετικά, ή να μην χάναμε αυτές τις ευκαιρίες που 
θα μπορούσαμε να είχαμε πριν από την απώ-
λεια. Αναπόφευκτα, τέτοια συναισθήματα μας 
φέρνουν σε μια περίοδο έντονης θλίψης που 
μπορεί να βιωθεί ως διαρκής ή ενδεχομένως 
χωρίς ανάκαμψη. Όσοι γύρω μας προσπαθούν 

να μας βοηθήσουν μπορεί να χρησιμοποιήσουν 
λανθασμένες λέξεις ή να περιμένουν από εμάς 
«να είμαστε δυνατοί» με τα δικά τους όρια, ή 
ακόμη και να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι αυτό 
που νιώθουμε είναι ακατάλληλο ή αφύσικο. Στην 
πραγματικότητα, η ψυχική μας ανάκαμψη θα 
πάρει το χρόνο της για να ξεπεραστούν στα-
διακά αυτά τα κατανοητά συναισθήματα και να 
επιτευχθεί ένα στάδιο αποδοχής και προσαρ-
μογής στη νέα πραγματικότητα της φυσική 
απουσίας των εκλιπόντων . Όταν αυτή η απου-
σία δεν θα αισθάνεται πλέον τόσο έντονη στην 
παρουσία των αναμνήσεών μας που χτίζουμε 
και διατηρούμε με αγάπη για να μας κρατάνε 
παρηγορημένους και συνγροτημένους . Μέσα 
σε  σωστό χρόνο, μαθαίνει κανείς ότι η σκέψη 
να έχεις κάποια βοήθεια διαθέσιμη στο πλαίσιο 
του «είμαι εδώ για σένα αν με χρειάζεσαι» εκτι-
μάται περισσότερο από αυτή που υποδηλώνει 
ότι «είμαι εδώ για σένα γιατί ξέρω πώς νιώθεις». 
Κάθε εμπειρία απώλειας είναι πολύ προσωπική 
και αν θέλει κανείς να θεωρήσει ότι μπορεί να 
υποστηριχθεί και από έναν επαγγελματία, αυτή 
η επιλογή πρέπει να γίνεται σεβαστή και να μην 
εικάζεται ή να επιβάλλεται.” 

 
Antony Sigalas 

Psychotherapist for the Alpha Care 
Counselling Service Tel: 02083736287.

 
Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος  

Ευτυχία είναι μια βαλίτσα στο χέρι και ένας 

προορισμός που περιμένει. Άντε λοιπόν…

πάρε την και φύγε… Τι περιμένεις… 

Ευτυχία δεν σημαίνει να έχεις ό,τι θέλεις! 

Ευτυχία είναι να αγαπάς και να είσαι ευγνώ-

μων για ό,τι έχεις στη ζωή σου. Αυτό να κάνεις! 

Δυο πράγματα αρκεί να βρεις για να είσαι ευτυχισμένος 

σε αυτή τη ζωή. Τον εαυτό σου και τον άνθρωπό σου. Βρες 

τον, εσύ είσαι, δίπλα σου είναι! 

Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που βλέπουν την ομορφιά σε 

απλά πράγματα, τόσα απλά που οι άλλοι δεν βλέπουν τί-

ποτα. Άνοιξε πιο πολύ τα μάτια… μπορείς! 

Ευτυχισμένος είναι εκείνος που όταν δίνει δεν θυμάται 

και όταν παίρνει δεν ξεχνά. (Emesto che Guevara) 

Κάποτε ο κορυφαίος Αριστοτέλης είχε πει: «Η ευτυχία δεν 

βρίσκεται στα πλούτη αλλά στην ηρεμία της ψυχής…» Μια 

φράση με βαθιά μηνύματα και προειδοποιήσεις. Πόση αλή-

θεια άραγε να κρύβει; Μεγάλη και αλλόκοτη είναι διότι η ευ-

τυχία δεν έχει να κάνει με τα χρήματα αλλά με την ουσία 

της ψυχής. Εκεί λοιπόν βρίσκεται. Μέσα μας. Στα βάθη του 

μυαλού και της καρδιάς μας. Στο σπίτι μας. Το κακό παντού 

υπάρχει. Σε κάθε γωνιά. Όμως, το καλό μόνο σε ένα σημείο. 

Ποιο είναι; ΕΣΥ είσαι. Όσο περίεργο και αν σου φαίνεται, 

δίπλα σου είναι. Εσύ ο ίδιος είσαι κυρίαρχος, δημιουργός 

αλλά και παραλήπτης των δικών σου αποφάσεων και επι-

θυμιών. Στα χέρια σου βρίσκεται η ευδαιμονία, η ηθική 

αρετή. Τα πλούτη δεν δηλώνουν κανέναν τίτλο. Έχουν αξία 

αλλά δεν σε κάνουν ευτυχισμένο. Μπορεί να έχεις όλα τα 

πλούτη του κόσμου αλλά μέσα σου να είσαι φτωχός. Θα 

σκέφτονται τώρα κάποιοι και θα λένε «ας είχα τα λεφτά και 

θα σου έλεγα!» Ή το άλλο…είναι τόσο παρατραβηγμένο 

αυτό που λες. Το έχουμε ακούσει τόσες φορές! 

Αυτή η ευτυχία δεν κρύβεται μέσα στο σπήλαιο αλλά προ-

βάλλεται από ψηλά με το φως του ήλιου. Δεν βρίσκεται ούτε 

στην υπερβολή ούτε στην στέρηση. Μόνο στην μεσότητα. 

Στο πρέπει και στο είναι. Βρες την λοιπόν, στην μέση της 

κλωστής. Στα αισθήματα, στις καταστάσεις. Τα πλούτη δεν 

είναι τίποτα παρά μόνο ένα παρείσακτο αγαθό δωροδοκίας 

και μυθοπλασίας. 

Η δυσκολότερη απόφαση στη ζωή μας είναι η ευτυχία. 

Πρέπει να επιλέξεις να είσαι ευτυχισμένος. Και θέλει κότσια 

να το κάνεις, ιδίως όταν δεν βρίσκεις κανένα λόγο για να 

χαίρεσαι. Η ευτυχία είναι επιλογή, δεν προκύπτει απλώς 

σαν αποτέλεσμα συνθηκών και καταστάσεων. Μην περιμέ-

νεις να χτίσεις την τέλεια καριέρα, την τέλεια σχέση, την 

«τέλεια ζωή» για να είσαι ευτυχισμένος.  

Η ευτυχία βρίσκεται στην έκλυση της ψυχής σου. Στην δι-

καιοσύνη, στο χαρακτήρα και στις πράξεις. Στην ελευθερία 

επιλογών και αποφάσεών σου. Στην αγαστή συνεργασία 

του πνεύματος και σώματός σου και όχι στον σκοταδισμό 

των αδυσώπητων και επίπλαστων Ερινυών των σκέψεων 

και των επιρροών σου.  Ευτυχία είναι να βάζεις έτσι απλά 

το κεφάλι τα βράδια στο μαξιλάρι σου και να μπορείς να 

κοιμηθείς τόσο γλυκά και ήσυχα. Κι όταν γυρνάς το σώμα κι 

από την άλλη μεριά χωρίς να ξέρεις το γιατί, να χαμογελάς.  

Σε πόσους άραγε να συμβαίνει αυτό; Όπως το είπα έτσι 

απλά, οι Ερινύες να έχουν μόνο ένα όνομα μέσα στα βιβλία 

και να θυμίζουνε τον Ορέστη μέσα σε κάποια τραγωδία. 

 Η ευτυχία σχετίζεται με την πληρότητα, την αγάπη, την 

χαρά, την δύναμη για την νίκη της ψυχής και όχι την αμε-

τροέπεια του μυαλού.  

Η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά. Σε ένα πιάτο ζεστό φαγητό, 

μαγειρεμένο με αγάπη απ’ τον άνθρωπό σου κι ας μην είναι 

και το πιο νόστιμο. Μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο, ένα φιλί, 

μια «καλημέρα» και μια «καληνύχτα», τόσο απλό. 

 Και πόσα πραγματικά υπάρχουν σήμερα που μας γεμί-

ζουν την ψυχή. Πόσα απλά στα αλήθεια. Ευτυχία είναι να 

ζήσουμε περνώντας μέσα από αυτό που ζούμε σήμερα. 

Γιατί συμπληγάδες είναι. Να μπορέσουμε να νικήσουμε τον 

εγωισμό μας σαν άνθρωποι και να υπακούμε στους κανόνες 

υγιεινής και προφύλαξης. Περίοδο κορωνοϊού περνάμε 

ακόμη...  

Ευτυχία είναι να μπορείς να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου 

στην 21 του Μάρτη που είναι η πρώτη επίσημη μέρα της 

Άνοιξης παρέα με αυτούς που αγαπάς και θέλεις στην ζωή 

σου. Να  κλείνεις τα τριάντα τρία σου, τα χρόνια του Χριστού 

και να νοιώθεις ευλογημένος και χαρούμενος κι ευτυχισμέ-

νος... Και να οι αγκαλιές από τους γονείς σου, την αγαπη-

μένη και τους φίλους σου. Και να η τούρτα φράουλας και 

άσπρης σοκολάτας. Και να οι σούβλες στην αυλή…  

Ευτυχία είναι  η ατέλειωτη χαρά της Ανδριάνα που μπορεί 

να βρίσκεται σήμερα μαζί με τις συμμαθήτριες της, στην 

ίδια τάξη και να παρακολουθεί το μάθημα! Η Ανδριάνα κλεί-

νει τα δεκαεφτά της χρόνια. Και λυπάμαι πραγματικά που 

δεν ήσασταν εκεί να την ακούτε να περιγράφει με  λεπτομέ-

ρειες πώς θα τα γιορτάσει!  Θα κόψει την τούρτα με τις 

φίλες της, την ώρα του διαλείμματος, σε ένα παγκάκι στην 

αυλή. Ευτυχία είναι να  πας πίσω στο σχολείο και ποτέ 

πλέον δεν θα παραπονεθείς για την  πολλή κατ΄οίκον εργα-

σία και για την τιμωρία που πήρες γιατί άργησες το πρωί ή 

γιατί έκανες κάποια ζαβολιά… 

«Τα πλούτη δεν σε κάνουν βασιλιά της ευτυχίας της ψυ-

χής, αλλά αντιθέτως, η ευτυχία της ψυχής σε κάνει βασιλιά 

όλου του πλούτου. Μην το ξεχνάς ποτέ!»
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Ο Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του 
φωτίζουν τους λαϊκούς δρόμους

Ο Νίκος Μπελο-
γιάννης και οι σύ-
ντροφοί του φωτί-
ζουν τους λαϊκούς 
δρόμους! 

Αθάνατοι φωτί-
ζουν τους λαϊκούς 
αγώνες για πρα-
γματική ελευθερία, 
δημοκρατία και κοι-
νωνική αλλαγή! 

Αθάνατοι φωτίζουν το Αύριο που 
αστραποβολά! 

Αυτό το μήνα το ρολόι της Ιστορίας 
γυρίζει πίσω 69 χρόνια. Τα ξημερώ-
ματα της Κυριακής 30 Μαρτίου 1952, 
εκτελέστηκαν στο Γουδή, μια περιοχή 
της Αθήνας κρυφά και άνανδρα, οι Ελ-
ληνες κομμουνιστές, Νίκος Μπελογιάν-
νης, Νίκος Καλούμενος, Ηλίας Αργυ-
ριάδης και Δημήτρης Μπάτσης που 
είχαν καταδικαστεί σε θάνατο με την 
ανυπόστατη κατηγορία για κατασκο-
πία, ύστερα από δύο στημένες δίκες, 
δίκες παρωδία, που είχαν γελοιοποι-
ήσει τους κατήγορους του αμερικανό-
δουλου "ελληνικού" καθεστώτος. Τί-
ποτα δεν είχε αποδειχτεί στις εν λόγω 
δύο δίκες. Ήταν ηλίου φαεινότερο ότι 
επρόκειτο για δίκες σκοπιμότητας. Οι 
δίκες  αυτές, που έμειναν στην ιστορία 
ως "υπόθεση Μπελογιάννη" και η 
άνανδρη, ανορθόδοξη εκτέλεση διά 
τουφεκισμού των τεσσάρων κομμου-
νιστών, έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα 
και προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις. 
Ο Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του 
εκτελέστηκαν για την ιδεολογία τους 
και όχι γιατί ήταν τάχα κατάσκοποι. Η 
κατηγορία για κατασκοπία με τους 
ασυρμάτους, τους οποίους δήθεν χρη-
σιμοποιούσαν οι κομμουνιστές για να 
στέλνουν μηνύματα στις χώρες του "Σι-
δηρού Παραπετάσματος" για υπονό-
μευση της "εθνικής" ασφάλειας της Ελ-
λάδας, δεν ήταν παρά μια αντιφατική, 
ανυπόστατη υπόθεση. Δεν ήταν παρά 
μια ιστορία για αγρίους αφού τίποτα 
δεν ταίριαζε, τίποτα δεν γώνιαζε. Οι 
"αδέκαστοι" δικαστές κατήγοροι απο-
δείχτηκαν εντελώς αδιάβαστοι, αλλά 
και ιδιαίτερα απρόσεκτοι στις λεπτο-
μέρειες. Το έγκλημα που διαπράχτηκε 
τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Μαρ-
τίου 1952 αποτελεί παράδειγμα αντι-
κομμουνιστικού φανατισμού και σκλη-
ρότητας του αμερικανόδουλου 
μετεμφυλιακού καθεστώτος που είχε 
επιβληθεί στον ελληνικό λαό με τη βία. 
Ακόμα και οι Γερμανοί δεν έκαναν εκτε-
λέσεις τις Κυριακές...  

Δίκες σκοπιμότητας και εκτελέσεις 
πατριωτών για τα πιστεύω τους από 
το αμερικανόδουλο ανθελληνικό καθε-
στώς που 22 χρόνια μετά κατέστρεψε 
και την Κύπρο που ο λαός της ζει μια 
σύγχρονη ελληνική τραγωδία από το 
μαύρο καλοκαίρι του 1974. 

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η 
Μαργαρίτα Καλούμενου, κόρη του Νί-
κου Καλούμενου, είπε μεταξύ άλλων: 
«1952, 30 Μαρτίου, Κυριακή αξήμε-
ρωτα! Εκτελέστηκαν από την ελληνική 
κυβέρνηση με εντολή των Αμερικανών 
οι Νίκος Μπελογιάννης, Νίκος Καλού-
μενος, Ηλίας Αργυριάδης και ο σπου-
δαίος οικονομολόγος Δημήτρης Μπά-
τσης που το σύγγραμμά του είχε  
σκοπό να υποδείξει τις πλουτοπαρα-
γωγικές πηγές της Ελλάδας και να βοη-
θήσει στην ανάπτυξή της. Αυτή είναι η 
ιστορία.»  

Από τη Μακρόνησο που εξέτιε ποινή 
ως πολιτικός εξόριστος για τα πολιτικά 
του φρονήματα, όπως και χιλιάδες άλ-
λοι δημοκράτες, ο λαϊκός αγωνιστής 
και ποιητής, Γιάννης Ρίτσος, ανήμερα 
της εκτέλεσης του Νίκου Μπελογιάννη 
που ήταν μόλις 37 χρονών, έγραψε 
μεταξύ άλλων:   

Καλημέρα αδέλφια μου 
Καλημέρα ήλιε  
Καλημέρα κόσμε  
Ο Μπελογιάννης  
μάς έμαθε άλλη μια φορά  

πώς να ζούμε και 
πώς να πεθαίνουμε  
Με ένα γαρύφαλλο  
ξεκλείδωσε όλη την αθανασία  
Με ένα χαμόγελο  
έλαμψε τον κόσμο  
για να μη νυχτώνει  
Μια μόλις μέρα μετά την εκτέλεση 

του Νίκου  Μπελογιάννη, ο Πάπλο Πι-
κάσο σχεδίασε το γνωστό σκίτσο «Ο 
άνθρωπος με το γαρύφαλλο» εμπνευ-
σμένο από φωτογραφία που είχε τρα-
βηχτεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης 
δίκης τον Φεβρουάριο του 1952, στην 
οποία ο Νίκος Μπελογιάννης κρα-
τούσε ένα γαρύφαλλο. 

Ο Νίκος  Μπελογιάννης γεννήθηκε 
το 1915 στην Αμαλιάδα, πόλη του νο-
μού Ηλείας της Πελοποννήσου. Ήταν 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΚΚΕ (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας) 
,αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης 

κατά των Γερμανών μέσα από τις 
γραμμές του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ (Εθνικό Απε-
λευθερωτικό Μέτωπο- Ελληνικός Λαϊ-
κός Απελευθερωτικός Στρατός) και 
στέλεχος του ΔΣΕ  (Δημοκρατικός 
Στρατός  Ελλάδας) στον ελληνικό εμ-
φύλιο(1946 -1949). Μετά  την ήττα του 
ΔΣΕ εγκαταστάθηκε στην Πολωνία ως 
πολιτικός πρόσφυγας. Τον Ιούνιο του 
1950 επέστρεψε στην Ελλάδα με 
σκοπό να ανασυγκροτήσει τις οργα-
νώσεις του παράνομου ΚΚΕ. Συνελή-
φθη το Δεκέμβριο του 1950.  

Όπως ανέφερα πιο πάνω,πέρασε, 
μαζί με τους συντρόφους του, από δύο 
στημένες δίκες. Στην ομιλία του, στη 
δεύτερη δίκη,ο Νίκος Μπελογιάννης 
είπε μεταξύ άλλων: «Αγαπάμε την Ελ-
λάδα και το λαό της περισσότερο από 
τους κατηγόρους μας. 

Το δείξαμε όταν κινδύνευε η ελευθε-
ρία, η ανεξαρτησία και η ακεραιότητά 
της και ακριβώς αγωνιζόμαστε για να 
ξημερώσουν στη χώρα μας καλύτερες 
μέρες χωρίς πείνα και πόλεμο.Για τον 
σκοπό αυτό αγωνιζόμαστε και όταν 
χρειαστεί θυσιάζουμε και τη ζωή μας. 
Πιστεύω ότι δικάζοντάς μας σήμερα, 
δικάζετε τον αγώνα  για την ειρήνη, δι-
κάζετε την Ελλάδα. Το ΚΚΕ δεν έχει 
ανάγκη να ζητάει από άλλους πατριω-
τικά εύσημα, γιατί τα πήρε με το αίμα 
του και το σπαθί του. Πρώτα με το αίμα 
του στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, 
στο Κούρναβο  και σ' όλους τους τό-
πους εκτελέσεων των Γερμανοϊταλών. 
Και ύστερα με το σπαθί του, πολεμώ-
ντας τους Γερμανοϊταλούς στους κά-
μπους και στα βουνά της Ελλάδας. 
Ακόμα το ΚΚΕ έχει και άλλο μεγάλο 
εθνικό τίτλο: Ό,τι κέρδισε ως τα σήμερα 
ο λαός, τη βελτίωση της ζωής και του 
πολιτισμού του τα χρωστάει στους 
αδιάκοπους αγώνες του ΚΚΕ,αγώνες 
πολύμορφους και ηρωικούς... 

Ένα μεγάλο λάθος μας είναι ότι το 
ΕΑΜ αντί να καταλάβει μετά την απε-
λευθέρωση την εξουσία, γιατί είχε την 
πλειοψηφία του λαού μαζί του,δεν το 
έκανε και ήρθε σε συμφωνία με τον 
Παπανδρέου, που μοναδική του επι-
δίωξη ήταν να χτυπήσει με κάθε μέσο 
το λαϊκό απελευθερωτικό κίνημα. Έτσι 

προκλήθηκε ο Δεκέμβρης και υποχρε-
ωθήκαμε να υπογράψουμε τη συμφω-
νία της Βάρκιζας. Εδώ κάναμε  λάθη. 
Γιατί με τη συμφωνία αυτή,παραδίναμε 
χειροπόδαρα δεμένους, στην έξαλλη 
πολιτική της δεξιάς, όλους τους οπα-
δούς της αριστεράς.  

Σε 1,700 φτάνουν οι δημοκρατικοί 
πολίτες που σφαγιάστηκαν από τις αρ-
χές του 1946.Μπροστά στην ανήκου-
στη αυτή τρομοκρατία ,πολύς κόσμος 
πήρε τα βουνά για να σωθεί και 
ύστερα αναγκάστηκε να υπερασπίζε-
ται τη ζωή του με το όπλο. Το αντάρτικο 
είναι δημιούργημα της αντεθνικής πο-
λιτικής της δεξιάς και των εμπόρων 
του μίσους. Εμείς ποτέ δεν θελήσαμε 
τον πόλεμο.  

Εμείς αντιτάξαμε βία στη βία. Δεν 
ήταν δυνατό να καθίσουμε και να λέμε 
σφάξε με αγά μου ν' αγιάσω. 

Η πολιτική μας στηριζόταν στο λαό 
γι'αυτό βαστάξαμε τρία χρόνια. Τελικά 
όμως νικηθήκαμε,γιατί κοντά στις άλ-
λες αιτίες μάς χτύπησε και ο Τίτο στα 
νώτα... 

Ο κομμουνισμός είναι πανανθρώ-
πινο ιδανικό και παγκόσμιο κίνημα. 
Μπορεί ποτέ όργανα των ξένων να 
δημιουργήσουν ένα τέτοιο μεγαλει-
ώδες κίνημα; Ποιος ξένος πράκτορας 
δίνει με τέτοια απλοχεριά τη ζωή του 
όπως τη δίνουν χιλιάδες κομμουνιστές; 
Τη δίνουν για ν' αντλήσει στην ανθρω-
πότητα ένα καλύτερο ευτυχισμένο αύ-
ριο που αυτοί δεν θα το ζήσουν. Ποιο 
όργανο των ξένων μπορεί να προσφέ-
ρει τη ζωή του σ'ένα τέτοιο 
μεγάλο σκοπό;  

Αγωνιζόμαστε για να προφτασουμε 
την αυγή και το αύριο, για να δημιουρ-
γήσουμε νέους χρόνους και εποχές, 
στο μπόι των ονείρων μας,στο μπόι 
των ανθρώπων." 

Στο βιβλίο του "Άρθρα και λόγοι ",το 
οποίο έγραψε μέσα στη φωτιά του εμ-
φυλίου,ο Νίκος Μπελογιάννης δίνει το 
νόημα της ζωής: "Δεν έχει σημασία 
πόσο θα ζήσουμε και πότε θα πεθά-
νουμε,αλλά πώς θα ζήσουμε και πώς 
θα πεθάνουμε." 

Και πολύ πριν, σε ηλικία 23 χρονών, 
είχε γράψει, εν έτει 1938, στην εφημε-
ρίδα "Λαϊκή Φωνή", όργανο του Δη-
μοκρατικού Συνασπισμού Αχαΐας: 

"Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστα-
τικά πρέπει να'χει η ζωή: το μεγάλο, 
το ωραίο και το συγκλονιστικό. 

Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα 
στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. 
Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται 
πίσω απ' τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε 
τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα 
λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό 
είναι η αγάπη." 

Λίγες μέρες μετά την εκτέλεση του 
Νίκου Μπελογιάννη, ο κορυφαίος Γάλ-
λος διανοούμενος και  ποιητής Πωλ 
Ελυάρ έγραψε: "Ο Μπελογιάννης πέ-
θανε. Δεν θυσίασε τίποτα από την τιμή 
και την ελπίδα μας στο Αύριο που 
αστραποβολά! "Ο Νίκος Μπελογιάν-
νης πέθανε όπως ακριβώς έζησε. Όρ-
θιος, απροσκύνητος, παντοτινό σύμ-
βολο Έλληνα Ανθρώπου, πατριώτη, 
διεθνιστή, πραγματικού κομμουνιστή. 

 Ιστορική έμεινε η παρέμβαση του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελ-
λάδος, Σπυρίδωνος υπέρ του Μπελο-
γιάννη. Ζήτησε να δοθεί χάρη στον 
Μπελογιάννη και δήλωσε : 

"Έχω συγκλονιστεί από το ηθικό με-
γαλείο του Μπελογιάννη. Τον θεωρώ 
ανώτερο και από των πρώτων Χρι-
στιανών γιατί ο Μπελογιάννης δεν πι-
στεύει ότι υπάρχει μέλλουσα ζωή."

του 
Βασίλη Κωστή 

Ο μόνος τρόπος  για 
 την αποφυγή  και τρί-
του Lockdown είναι 
να πάρουμε το εμβό-
λιο εναντίο του   
COVID-19.  Εάν 
 πράγματι θέλουμε να 
ταξιδεύσουμε σε λί-
γους μήνες  για δια-

κοπές τότε η μόνη και λογική επιλογή  εί-
ναι το εμβόλιο Οποιανδήποτε εμβόλιο και 
αν  πάρουμε  είναι αποτελεσματικό, φτά-
νει να πάρουμε το εμβόλιο. Εάν πάρουμε 
το πρώτο τώρα   το δεύτερο θα είναι σε 
τρεις μήνες.  Με  άλλα λόγια  περί τις αρ-
χές Μαΐου 2021.  Εάν  φυσικά τα κρού-
σματα έχουν μειωθεί μέχρι τότε ίσως να 
υπάρχει πιθανότητα να μπορούμε να τα-
ξιδεύσουμε…, αλλά με πολύ προσοχή. 
Με φοβίζει όμως ότι ο κόσμος δε έχει 
ακόμη συνειδητοποίηση  ότι τα κρού-
σματα δεν λένε να μειώνονται  δραστικά 
και οι θάνατοι έχουν φθάσει άνω των 
 25,000.00. 

Στη Αμερική έχουν  περάσει το ήμισυ 
του εκατομμύριο. Ακόμη υπάρχουν χώρες 
που τις μαστίζει η μεγάλη κρίση από από 
κρούσματα του ιού   Συνίσταται μεγάλη 
προσοχή 

Ας μην ξεχνούμε ότι το προηγούμενό 
λόκνταουν  δεν ήτα και τόσο αποτελεσμα-

τικό αφού για ακόμη μία φορά η προσοχή 
συγκεντρώνετε στο χρήμα  πόσα θα πά-
ρουν οι αερογραμμές  πότε θα ανοίξουν 
μπυραρίες  και τα εστιατόρια,  πράγμα   
φυσικά που έγινε προηγουμένως και 
άνοιξαν  ενωρίς   που το αποτέλεσμα ήταν 
ο κόσμος να μην συνεχίσει να λαμβάνει 
τα μέτρα του διότι ήτα υπό την ιδέα ότι 
όλα ήτα καλά.  Ηταν μια ψευδής συναί-
σθηση  ότι όλα θα πήγαιναν καλά. Πόσο 
λανθασμένοι είμασταν όλοι μας συμπερι-
λαμβανομένης και της Κυβέρνησης   Βλέ-
πουμε όμως εκ των υστέρων ότι η απρο-
σεξία  και η βιασύνη μας να συνεχίσουμε 
 σαν να μην υπήρχε πλέον ο κίνδυνος.     
Καταλήξαμε εκεί που είμαστε σήμερα  με 
δυστυχώς τον χαμό πολλών ανθρώπινων 
ζωών. 

Επί καθημερινής βάσεως  περπατώ στο 
γειτονικό πάρκο, και βλέπω  πόσο απρό-
σεκτοι,είναι όλοι του όχι μόνο οι   γονείς 
μέχρι μα  γενικά όλοι τους να μην φορούν 
μάσκες και ο χώρος όπου είναι τα παιδικά 
παιγνίδια να είναι γεμάτος από πλήθος 
και εννοώ πλήθος όλων των ηλικιών χω-
ρίς να κρατούν κάποια απόσταση  και χω-
ρίς μάσκες. Ήταν μία ανατριχιαστική ει-
κόνα μια απαράδεκτη συμπεριφορά που 
διερωτάται κανείς αν  θα απαλλαχτούμε 
 ποτέ από τον  COVID-19. 

Πρέπει όλοι να εμβολιασθούμε ας μη 
μείνει  κανείς χωρίς το εμβόλιο, διότι η 
φωτιά αρχίζει από μια σπίθα  και δεν νο-
μίζω να υπάρχει κανένας που θέλει να 
κοστίσει ζωές γιατί ακούν μερικούς επι-
πόλαιους  που μας λένε παραμύθια της 
Χαλιμάς. Εάν ο κάθε ένας έχει  λογική και 
υπευθυνότητα προς τον εαυτό του  και 
προς τους  άλλους τότε η πλέον λογική 
πράξη είναι να εμβολιασθεί αφενός μεν ο 
κάθε ένας μας μεν αφετέρου δε να συνε-
χίσουμε να ακολουθούμε τα μέτρα ασφά-
λειάς.  Πλένομε τα χέρια συχνά και για 20 
δευτερόλεπτα. Πολλοί τα πλένουν κάθε 9 

λεπτά. Κρατούμε τουλάχιστον δύο μέτρα 
 απόσταση,   φορούμε μάσκα. 

Επειδή παρατήρησα ότι ακόμη δεν ακο-
λουθούμε  όλοι σωστά  τα μέτρα ασφα-
λείας, δεν πρόκειται να ταξιδεύσω σε 
άλλη χώρα και συγκεκραμένα στην Κύ-
προ.   

Και φυσικά τα εμβόλια για όλους θα συ-
νεχίσουν   

Όπως ανάφερα δεν θα ταξιδεύσω μέ-
χρις ότου θα είναι απολύτως βέβαιος ότι 
είναι εντελώς ασφαλές. 

Θα μου πείτε μα έχεις πάρει   το εμβόλιο 
τι έχεις να φοβηθείς. Ναι το έχω πάρει 
και συστήνω ακόμη μια φορά  μα  δεν 
 σημαίνει ότι πρέπει να το ρίξουμε  έξω Ο 
εμβολιασμός είναι χίλιες φορές καλύτερος 
από το να μην εμβολιασθούμε. Χρειάζεται 
μεγάλη προσοχή Ο εμβολιασμός είναι 
απαραίτητος  και ακόμη μετά  συνεχίζω 
να κάνω  τεστ   κάθε δύο εβδομάδες έτσι 
για να είμαι απολύτως σίγουρος ότι το εμ-
βόλιο έχει δουλέψει. 

Όλα τα εμβόλια είναι καλά και πολύ απο-
τελεσματικά. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό 
που μπορεί να μη  έχει επίδραση επάνω 
μας για άμυνα από τον ιόν. 

Ετσι είναι καλό να εξεταζόμεθα συχνά 
τουλάχιστον κάθε δύο η τρεις εβδομάδες. 

Το δημαρχείο έχει marshalls που είναι 
επί καθήκον  24/7 και περιοδεύουν εστια-

τόρια και άλλα  καταστήματα για να εξα-
κριβώσουν ότι όλοι ακολούθουν τις οδη-
γίες. Δυστυχώς υπάρχει ακόμη ένα 
μεγάλο ποσοστό που δεν συμμορφώνετε 
στους κανονισμούς. Το δημαρχείο δεν 
έχει άλλη εκλογή παρά να τους επιβάλει 
πρόστιμο. 

Υπάρχουν και άλλες παραλλαγές 
(strain, variants) του ιού που τα κρού-
σματα έχουν φθάσει και στο ΗΒ από άλ-
λες χώρες όπως Βραζιλία, Νότιο Αφρική 
και από άλλες χώρες. Αυτά τα συμβάντα 
μας κρούουν τον κώδωνα κινδύνου  για 
να προσέχουμε μέχρις ότου νικήσουμε 
 τον ιό,  μα και ότι χρειάζεται ακόμη μεγα-
λύτερη προσπάθεια από όλους. 

Οσοι θα κλείσουν εισιτήρια να ταξιδεύ-
σουν ας το σκεφτούν  καλύτερα Εάν δεν 
πάνε όλα όπως τα σχεδιάζουν οι Κυβερ-
νήσεις και έχει  πολλές κυβερνήσεις που 
έχουν κάνει ασυγχώρητα λάθη. 

Ας υπολογίσουν ότι μπορεί να υπάρχει 
πιθανότητα (μη γένοιτο) για καραντίνα και 
θα είναι για δύο εβδομάδες που τα έξοδα 
διαμονής θα τα επιβαρυνθεί ο ταξιδιώτης. 
Φθηνά εισιτήρια υπάρχουν πολλά, αλλά 
η καραντίνα αν επιβληθεί θα εξακριβώ-
σουν όσοι θα αναγκαστούν να περάσουν 
από καραντίνα ότι ήταν οι πιο ακριβές 
διακοπές που γνώρισαν ποτέ. 

Οι πτήσεις πρέπει να σταματήσουν 
έστω για δύο εβδομάδες  Εχει πτήσεις 
που  δεν έρχονται απευθείας από μια 
χώρα στη άλλη αλλά μέσον  και άλλης 
χώρας που δεν είναι στον απαγορευμένο 
κατάλογο έτσι στα αεροδρόμιο τους αφή-
νουν να περάσουν χωρίς έλεγχόν. Οι 
 εμπειρογνώμονες  ακόμη δεν είναι σί-
γουροι ότι είναι ασφαλές και μέχρι το Αύ-
γουστο για  να  ταξιδεύσουμε. 

Οι κίνδυνοι λοιπόν   θα παραμονεύουν 
από παντού  για αρκετό καιρό διότι υπάρ-
χει πιθανότητα από ότι λένε οι ειδικοί ότι 
ίσως πάμε και για τρίτο κύμα.

του  
Γιώργου Σάββα

Ας μην μας κυριεύουν 
οι ψευδαισθήσεις
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«ΖΟΟΜΑΓΙΚΕΣ» ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ακόμα κι αν οι συνθήκες φέτος είναι διαφο-

ρετικές λόγω της επιδημιολογικής κρίσης   το  

Ελληνικό Παροικιακό σχολείο του Αγίου Νικο-

λάου στο Acton γιορτασε το Σάββατο 13 Μαρ-

τίου 2021 με τη δύναμη της τεχνολογίας τις 

Αποκριές. 

  Οι μαθητές όλων σχεδόν των τάξεων  φό-

ρεσαν   τις αποκριάτικες τους στολές και  μά-

σκες και το πιο ωραίο τους χαμόγελο και έζη-

σαν στην e-τάξη στιγμές ξενοιασιάς , χαράς 

και κεφιού μέσα από on line  διαδραστικά παι-

χνίδια και  δραστηριότητες ,  βλεποντας εικόνες 

και ακούγοντας  τραγούδια που συνδέονται  με 

τη γιορτινή περίοδο της Αποκριάς και της Σα-

ρακοστής που ακολουθεί.Επίσης,οι εκπαιδευ-

τικοί μετέφεραν μέσω της εκπαιδευτικής πλατ-

φόρμας Ζoom το γιορτινό κλίμα προβάλλοντας 

τα  ήθη και εθιμα αυτής της περιόδου σε διά-

φορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου  

αλλά και τα πιο δημοφιλή καρναβάλια όπως 

αυτό της Λεμεσού, της Πάτρας, της Ξάνθης 

και της Νάουσας. 

  Η Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσω-

πικό του σχολείου του Αγ.Νικολάου σας εύχο-

νται Χρόνια πολλά!

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Ποίημα 

της Σωτήρας Λιονταρή    

 
Λαούς κουτούς 

και αμόρφωτους  
θελουν να κυβερνάνε  
Τα βίτσια και τα πάθη τους 
με νόμους να περνάνε   
Υπεύθυνοι ανεύθυνοι  
τη γη εξουσιάζουν  
Σπέρνουν τις προπαγάνδες 

τους 
και τους λαούς διχάζουν   
Μας καταργούν τα έθιμα μας 
και την ιστορία  
Κανείς δεν αντιστέκεται  
Ιδού η απορία

Ανεύθυνοι
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Το μεγάλο «παζάρι» στπ Μπούργκενστοκ, το νέο σχέδιο και το διάγγελμα του ΠτΔ 
Συνέχεια από προηγούμενο 
(μέρος 42ο) 
 

 
Το Αναθεωρημένο Σχέδιο Ανάν  

Τα κύρια σημεία του αναθεωρη-
μένου Σχεδίου συμπεριλάμβαναν 
τα ακόλουθα: Εδαφική αναπρο-
σαρμογή. Οι περιοχές που θα επι-
στρέφονταν στους Ελληνοκυπρί-
ους αρχικά θα ήταν υπό 
τ/κυπριακή  διοίκηση  και στη συ-
νέχεια θα μεταφερόταν στην επί-

βλεψη των Hνωμένων Εθνών σε 6 φάσεις και σε 
διάστημα 42 μηνών. Οι 6 φάσεις ήταν:  

1. Παράδοση στο ε/κ συνιστών κρατίδιο μετά 
από 104 ημέρες, της ουδέτερης ζώνης, των Βα-
ρωσίων (περιφραγμένη περιοχή της Αμμοχώ-
στου) και των Κοκκίνων.   

2. Παράδοση στο ε/κ συνιστών κρατίδιο μετά 
από έξι μήνες: Αχνα και Πέτρα. 

3. Παράδοση στο ε/κ συνιστών κρατίδιο μετά 
από ένα χρόνο και τρεις μήνες, με ενισχυμένη 
επίβλεψη από τα Ηνωμένα Εθνη τους τελευταίους 
τρεις μήνες: Λουτρός / Γαληνή και Τύμπου. 

4. Παράδοση στο ε/κ συνιστών κρατίδιο μετά 
από δύο χρόνια και έξι μήνες, με ενισχυμένη επί-
βλεψη από τα Ηνωμένα Εθνη τους τελευταίους 
έξι μήνες: νότια Αμμόχωστος, Καλοψίδα / Αχερί-
του, Λύση / Κοντέα, Αυλώνα και Λιμνίτης / Σόλοι. 

5. Παράδοση στο ε/κ συνιστών κρατίδιο μετά 
από τρία χρόνια (αντί δυόμιση), με ενισχυμένη 
επίβλεψη από τα Ηνωμένα Εθνη τους τελευταίους 
έξι μήνες: Αμμόχωστος (υπόλοιπη), Μια Μηλιά, 
Γερόλακκος, Ζώδια. 

6. Παράδοση στο ε/κ συνιστών κρατίδιο μετά 
από τρία χρόνια και έξι μήνες, με ενισχυμένη επί-
βλεψη από τα Ηνωμένα Εθνη τους τελευταίους 
δέκα μήνες: όλες οι άλλες περιοχές υπό αναπρο-
σαρμογή (επιστροφή).   

Το Μπούργκενστοκ  
Στις 29 Μαρτίου 2004 έφτασαν στο Μπούρ-

γκενστοκ και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και 
Τουρκίας Καραμανλής και Έρντογαν για να συμ-
μετάσχουν στις κρίσιμες διαβουλεύσεις που έμελ-
λαν να διαμορφώσουν το πολιτικό μέλλον της 
Κύπρου. Ο Καραμανλής είχε καθημερινές συνα-
ντήσεις και διαβουλεύσεις με τον Παπαδόπουλο 
και ο Ερντογαν με τους Τουρκοκύπριους ηγέτες.  
Στις 30 Μαρτίου ο Γιώργος Παπανδρέου ως ηγέ-
της του ΠΑΣΟΚ είχε τηλεφωνική συνομιλία με 
τον Αλβάρο ντε Σότο όπου του ζήτησε να γίνουν 
σημαντικές αλλαγές στο Σχέδιο διαφορετικά δεν 
θα γίνει δεκτό ούτε από την ελληνοκυπριακή 
πλευρά αλλά ούτε και από την Ελλάδα. 

Στη συνάντηση που είχε ο Παπαδόπουλος με 
τον Κόφι Ανάν, του ζητούσε να γίνουν αλλαγές 
στο θέμα των εποίκων, στις μόνιμες παρεκκλίσεις  
και στο θέμα της ασφάλειας. Τις ίδιες αλλαγές ζη-
τούσε και ο Καραμανλής από τον Κόφι Ανάν, ο 
δε Πέτρος Μολυβιάτης φαίνεται να είχε πείσει τον 
Ευρωπαίο Επίτροπο Φερχόιγκεν γιατί τελικά 
έδειξε διάθεση να μην περάσουν στο τελικό Σχέ-
διο οι μόνιμες παρεκκλίσεις που επεδίωκε η τουρ-
κοκυπριακή πλευρά.  

Η κατάθεση του τελικού (5ου) Σχεδίου    
Τα μεσάνυχτα της 31ης Μαρτίου 2004 ολοκλη-

ρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και ο Κόφι Ανάν 
σαν «επιδιαιτητής» είχε δώσει το τελικό Σχέδιο 
που συμπεριλάμβανε τις αλλαγές που ζητούσε η 
Τουρκία και ζητούσε να τεθεί σε δημοψηφίσματα 
στις 24 Απριλίου 2004. 

Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ αντί να σεβαστεί τα ψηφίσματα 

του Οργανισμού που αντιπροσώπευε και να επι-
μείνει στην πλήρη εφαρμογή τους «εκτροχίασε» 
το Κυπριακό με τα διάφορα Σχέδια του με την 
κοινή συναίνεση της Ελληνοκυπριακής πλευράς 
και  απεκάλεσε το τελευταίο Σχέδιο του  σαν την 
«δικαιότερη ευκαιρία γιατί αποτελεί συμβιβασμό».  
Ο δε Αλβάρο ντε Σότο δήλωσε πως «αυτή ίσως 
να είναι η τελευταία ευκαιρία για την επίλυση του 
Κυπριακού». Στην ουσία και στην πράξη όλα τα 
Σχέδια Ανάν, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο 
καταπατούσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κυ-
πρίων και μονιμοποιούσαν τα τετελεσμένα της 
εισβολής και της κατοχής με κάποιο τροποποι-
ημένο τρόπο και ζητούσαν μάλιστα την έγκριση 
και την υπογραφή της Ε/κυπριακής πλευράς!  

Με τα διάφορα Σχέδια 
του ο Γ.Γ. του ΟΗΕ εξέ-
φραζε τα συμφέροντα άλ-
λων αλλά το πιο τραγικό 
ήταν τόσο η Ελληνοκυ-
πριακή πλευρά όσο και η 
Ελληνική Κυβέρνηση δέχο-
νταν να εμπλακούν σε τέ-
τοιου είδους παζαρέματα. 

Ο Καραμανλής δήλωσε 
ότι «δεν επιτεύχθη συμφω-
νημένη λύση», ο δε Ερντο-
γάν, ικανοποιημένος από 
το Σχέδιο, ανάφερε ότι «κα-
νένας δεν έχασε από τις 
συνομιλίες». Ο πιο διστα-
κτικός και πιο απογοητευμένος απ’ όλους ήταν ο 
Πρόεδρος Παπαδόπουλος γιατί επέστρεφε στην 
Κύπρο μ’ ένα Σχέδιο που  δεν ανταποκρινόταν 
ούτε στις δικές του προσδοκίες μα πάνω απ’ όλα 
ούτε στις προσδοκίες των προσφύγων και του 
Κυπριακού λαού γενικότερα. 

Την 1η Απριλίου 2004, με το πέμπτο αναθεω-
ρημένο και τελευταίο Σχέδιο Ανάν στα χέρια η 
Κυπριακή πολιτική ηγεσία επέστρεφε στην Κύπρο 
από το Μπούργκενστοκ διχασμένη. Το Σχέδιο 
Ανάν ήταν ένα ογκωδέστατο κείμενο και επεδίωκε 
την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επε-
δίωκε την μονιμοποίηση της διχοτομημένης Κύ-
πρου με την νέα ονομασία «Ενωμένη Δημοκρατία 
Κύπρου»  που θα την αποτελούσαν το Ελληνο-
κυπριακό κράτος στο Νότο και το Τουρκοκυ-
πριακό κράτος στο Βορρά.  

Οι περισσότεροι πρόσφυγες δεν θα επέστρε-
φαν στα σπίτια τους και ακόμα  και  σ’ αυτούς 
που θα μπορούσαν να επιστρέψουν είχαν τεθεί 
όροι και χρονοδιαγράμματα. Οι περισσότεροι, 
όσοι θα ζούσαν φυσικά ως τότε, θα έπρεπε να 
περιμένουν την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ.  

Στο 5ο Σχέδιο είχαν γίνει οι πιο κάτω αλλαγές:  
1. Ο αριθμός των Ε/κυπρίων που θα μπορούσε 

να επιστρέψει στις περιουσίες τους μειωνόταν 
από 21% που προνοούσε το προηγούμενο σχέ-
διο στο 18%. Αυτό σήμαινε ότι στο «Τ/κυπριακό 
κράτος», δηλαδή στις κατεχόμενες περιοχές οι 
Ε/κύπριοι δεν θα μπορούσαν να ξεπερνούν το 
18% του συνολικού πληθυσμού!   

2. Οι Ε/κύπριοι δεν θα μπορούσαν να «αγορά-
σουν» περιουσίες, δηλαδή ακόμα και τις δικές 
τους περιουσίες (!) στα κατεχόμενα μέρη μέχρι 
που το βιοτικό επίπεδο των Τ/κυπρίων θα ήταν 
το ίδιο με τους Ε/κυπρίους. 

3. Η Άνω Βουλή θα αποτελείτο από 24 Ε/κύ-
πριους και 24 Τ/κύπριους αλλά οι Ε/κύπριοι που 
θα έμεναν στο Βόρειο μέρος δεν θα μπορούσαν 
(δικαιούνταν) να εκλεγούν.  

4. Η Τουρκία θα συνέχιζε να έχει την στρατιω-
τική της παρουσία στην Κύπρο ακόμα και μετά 
την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5. Η σημαία της Κύπρου θα καταργόταν και θα 
την αντικαταστούσε μια νέα σημαία με οριζόντιες 
λωρίδες με  γαλάζιο, άσπρο, κίτρινο και  κόκκινο 
χρώμα.   

Το Διάγγελμα Τάσσου Παπαδόπουλου  
Τη Μεγάλη Τετάρτη, στις 7 Απριλίου 2004, ο 

πρόεδρος Παπαδόπουλος απηύθυνε διάγγελμα 
προς τον Κυπριακό λαό από τα τηλεοπτικά κα-
νάλια.  Στο Διάγγελμα του κάλεσε τους Ε/κύπρι-
ους να ψηφίσουν ΟΧΙ στο Δημοψήφισμα της 24ης 
Απριλίου 2004 λέγοντας ανάμεσα σ’ άλλα: «Η 
πατρίδα μας διέρχεται τις πιο δραματικές ώρες 
τις μακραίωνης ιστορίας της. Ώρες καθοριστικές 
όχι μόνο για το παρόν και τη δική μας γενιά, αλλά 

και για το μέλλον και τις γε-
νεές που θα έρθουν. Οι 
αποφάσεις που θα πά-
ρουμε εμείς σήμερα, θα δια-
μορφώνουν και καθορίζουν 
τις τύχες και τα πεπρωμένα 
και των επερχόμενων γε-
νεών..... 

Παρέλαβα κράτος διε-
θνώς αναγνωρισμένο. Δεν 
θα παραδώσω «Κοινότητα» 
χωρίς δικαίωμα λόγου διε-
θνώς και σε αναζήτηση κη-
δεμόνα. Και όλα αυτά έναντι 
κενών, παραπλανητικών, 
δήθεν, προσδοκιών. Έναντι 

της ανεδαφικής ψευδαίσθησης ότι η Τουρκία θα 
τηρήσει τις δεσμέυσεις της.... 

Ανέλαβα εξουσία με εντολή όπως διαπραγμα-
τευθώ λύση του Κυπριακού προβλήματος βάσει 
του Σχεδίου Ανάν, όχι όμως και με εντολή να προ-
συπογράψω οποιαδήποτε λύση ήθελε προκύψει 
από τις διαπραγματεύσεις..... 

Στις 24 Απριλίου θα τοποθετηθείτε με ένα ΝΑΙ 
ή ένα ΟΧΙ στο σχέδιο Ανάν. Θα αποφασίσετε για 
το παρόν και το μέλλον της Κύπρου. Για τη γενιά 
μας, αλλά και για τις γενιές που θα έρθουν μετά 
από εμάς. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σας. Εί-
μαι βέβαιος ότι δεν σας αγγίζουν ψεύτικα διλήμ-
ματα. Ότι δεν σας τρομάζουν απειλές για δήθεν 
διεθνή απομόνωση. Ότι δεν σας πείθουν τα περί 
δήθεν τελευταίας ευκαιρίας.... 

Είμαι βέβαιος ότι εξακολουθούν να έχουν για 
σας νόημα οι ηθικές αρχές και αξίες του λαού μας, 
του πολιτισμού και του εθνικού ιστορικού μας βίου, 
τον οποίο θέλετε να συνεχίσουμε με ασφάλεια, 
δικαιοσύνη, ελευθερία και ειρήνη. 

Στη ζυγαριά του ΝΑΙ και του ΟΧΙ, πολύ βαρύτε-
ρες και πολύ πιο επαχθείς θα είναι οι συνέπειες 
του ΝΑΙ.  Σε καλώ να απορρίψεις το Σχέδιο Ανάν. 
Σε καλώ να πεις στις 24 του Απρίλη ένα δυνατό 
ΟΧΙ. Σε καλώ να υπερασπιστείς το δίκαιο, την 
αξιοπρέπεια και την ιστορία σου.  

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην Ιστορία, 
στο παρόν και το μέλλον της Κύπρου και του λαού 
μας, σε καλώ να μην υποθηκεύσεις το μέλλον 
στην πολιτική βούληση της Τουρκίας. Να προ-
ασπιστείς την Κυπριακή Δημοκρατία, λέγοντας 
ΟΧΙ στη κατάλυσή της. Να συστρατευτείς για μια 
νέα πιο ελπιδοφόρα πορεία επανένωσης της πα-
τρίδας μας μέσα από την ΕΕ».  

Τα πολιτικά κόμματα και το Σχέδιο Ανάν  
Το Διάγγελμα του πρόεδρου Παπαδόπουλου 

είχε δραματικές εξελίξεις. Την επόμενη μέρα (8 
Απριλίου 2004) το ΔΗΚΟ αποφάσιε με απόλυτη 
ομοφωνία την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν. Στις 
9 Απριλίου η ΕΔΕΚ σε έκτακτη συνεδρία τάχθηκε 
επίσης εναντίον με μεγάλη πλειοψηφία (107 σύ-
νεδροι ήταν υπέρ του ΟΧΙ και 16 υπέρ του ΝΑΙ).  

Στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ στις 14 
Απριλίου συζητήθηκε η πρόταση της Κ.Ε. για 
αναβολή των δημοψηφισμάτων και σε αντίθετη 
περίπτωση το κόμμα θα τασσόταν ενάντια στο 
Σχέδιο Ανάν. Από τα 1694 άτομα 64,8% τάχθηκαν 
υπέρ της αναβολής και 34,2 κατά της αναβολής. 

Στις 15 Απριλίου το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέ-
δριο του ΔΗΣΥ αποφάσισε να πει ΝΑΙ στο δημο-
ψήφισμα. Στο συνέδριο μίλησε και ο επίτιμος πρό-
εδρος του κόμματος Γλαύκος Κληρίδης ο οποίος  
προειδοποιούσε για τον κίνδυνο οριστικής διχο-
τόμησης με αναγνώριση του ψευδοκράτους σε 
περίπτωση απόρριψης του Σχεδίου. Την ίδια μέρα 
στην Αθήνα έγινε Συμβούλιο πολιτικών αρχηγών 
υπό την προεδρία του Κωστή Στεφανόπουλου 
για να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυ-
πριακό. Ο Κώστας Καραμανλής ανάφερε ότι «τα 
θετικά στοιχεία του Σχεδίου Ανάν είναι υπέρτερα 
των αρνητικών στοιχείων και ότι η ευρωπαϊκή 
προοπτική της Κύπρου μπορεί να βελτιώσει τις 
όποιες δυσκολίες». 

Οι «Νέοι Ορίζοντες» το κόμμα του Ν. Κουτσού, 
το Κίνημα Οικολόγων–Περιβαλλοντιστών του 
Γιώργου Περδίκη και το Κόμμα Ευρωδημοκρατι-
κής Ανανέωσης τάχθηκαν κατά του Σχεδίου Ανάν. 
Εκτός από το ΔΗΣΥ υπέρ του Σχεδίου τάχθηκαν 
και οι «Ενωμένοι Δημοκράτες» του κόμμα του Γ. 
Βασιλείου. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της  
Κύπρου αποφάσισε να απορρίψει το Σχέδιο γιατί 
δεν ανταποκρινόταν στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και στις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών. 

Στα κατεχόμενα τα περισσότερα κόμματα (συ-
μπεριλαμβανομένου και του Τουρκικού Ρεπου-
πλικανικού Κόμματος του Ταλάτ) τάχθηκαν υπέρ 
του Σχεδίου Ανάν. Μόνο τα κόμματα της άκρας 
δεξιάς ήταν κατά του Σχεδίου. Σχεδόν καθημερινά 
γίνονταν συλλαλητήρια όπου ζητούσαν την υπερ-
ψήφιση του Σχεδίου, την επανένωση της Κύπρου 
(φυσικά με βάση το Σχέδιο) και την ένταξη ολό-
κληρης της Κύπρου στην Ε.Ε.  
Τα Δημοψηφίσματα της 24ης Απριλίου 2004  

Στις 23 Απριλίου, μια μέρα πριν τα δημοψηφί-
σματα, τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι πα-
ρέδωσαν στην Ε/κυπριακή και Τ/κυπριακή ηγεσία 
καθώς και στις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις (Ελ-
λάδα, Τουρκία και Βρετανία) την «επίσημη έκ-
δοση» του Σχεδίου ύστερα από τις διορθώσεις 
που είχαν γίνει στο τελικό Σχέδιο της 31ης Μαρ-
τίου. Το νέο κείμενο από 183 σελίδες μαζί με όλα 
τα έγγραφα που υποβλήθηκαν και επισημοποι-
ήθηκαν χωριστά έφτανε τις 1,000 σελίδες! 

Τα αποτελέσματα των δύο ξεχωριστών δημο-
ψηφισμάτων ήταν τα ακόλουθα:  

Ελληνοκυπριακή Κοινότητα  
ΟΧΙ: 313,704 ψήφοι ή 75,83% 
ΝΑΙ: 99,976 ή  24,17%. 
Από 480,557 ψηφοφόρους ψήφισε το 89%.  
Τουρκοκυπριακή Κοινότητα  
ΟΧΙ: 41,973 ψήφοι ή 35,09% 
ΝΑΙ: 77,646 ή 64,91%. 
Από 443,636 ψηφοφόρους ψήφισε το 87%.  
Οι Ε/κύπριοι απέρριπταν το Σχέδιο με σχεδόν  

76% ενώ οι Τ/κύπριοι το αποδέχονταν με 65%. 
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμά-
των ο πρόεδρος Παπαδόπουλος δήλωσε ότι η 
απόρριψη του Σχεδίου δεν σήμαινε απόρριψη 
λύσης και αισιοδοξούσε για μια καλύτερη και δι-
καιότερη λύση μέσα στα πλαίσια της ένταξης της 
Κύπρου στην Ε.Ε.  Τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν 
την απογοήτευση τους για την απόρριψη του Σχε-
δίου από την ε/κυπριακή πλευρά.

του 
Δρα Κύπρου 
Τοφαλλή 
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Εγώ, Εσύ και η Άλλη (1987)  

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:30 Κοινωνική ταινία με 
τους Νίκο Δαδινόπουλο, Αλέκα Λαμπρινού, Γιώργο 
Πετρόχειλο, Τζένη Δάνια, και  Δήμητρα Σεμερέτη. 
Ένα νεόνυμφο ζευγάρι οργανώνει τον μήνα του μέ-
λιτος τους σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Συμπτωματικά 
στην ίδια κρουαζιέρα θα βρίσκονται για το ταξίδι του 
μέλιτος τους ο πρώην σύζυγος της γυναίκας του 
πρώτου ζευγαριού με την νέα του γυναίκα. Αποτέ-
λεσμα αυτής της κατάστασης είναι να πλεχτούν τα 
δύο ζευγάρια και το ταξίδι του μέλιτος να μετατραπεί 
σε εφιάλτη και για τις δυο πλευρές.     

Η Αθήνα Μετά τα Μεσάνυχτα (1968)  

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:45  Οδοιπορικό με τους 
Ντίνο Ηλιόπουλο, Κώστα Χατζηχρήστο, Άννα Φόν-
σου, Νίκο Ρίζο, Γιώργο Τσιτσόπουλο, Έφη Μελά, 
Σταμάτη Κόκκοτα, Γιώργο Ζαμπέτα, Τόνι Πινέλλι. 
Μετά την ταινία ‘Η Αθήνα τη νύχτα’, ένα νέο οδοιπο-
ρικό ξεκινάει στα κέντρα, τα θέατρα και τα καμπαρέ 
της Αθήνας του 1968. Αφηγητής ο Στ. Ξενίδης.  

Οι Νύφες (2004)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:30 Οι Νύφες είναι 
βραβευμένη δραματική και ηθογραφική ταινία του 

γνωστού σκηνοθέτη Πα-
ντελή Βούλγαρη, παρα-
γωγής 2004. Το θέμα της 
ταινίας είναι το ταξίδι 700 
γυναικών, Ελληνίδων, 
Τουρκάλλων, Ρωσίδων, 
από την Κωνσταντινού-
πολη προς τη Νέα Υόρκη, 
όπου θα συναντήσουν 

τους άντρες που πρόκειται να παντρευτούν, και ο 
έρωτας μεταξύ μίας από αυτές τις γυναίκες και ενός 
Αμερικανού φωτογράφου.  

Σουσουράδα (1960)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ  23:25 Κωμωδία με 
την Μάρλεν Παπούλια, Κούλη Στολίγκα, Νίκο Σταυ-
ρίδη, Γιάννη Φέρμη, Λευτέρη Βουρνά, Ζέτα Απο-
στόλου, Γιώργο Σπύρου. Η κακομαθημένη κόρη του 
πλούσιου Νικολάκη είναι η Σουσουράδα η οποία 
σκαρφίζεται κάθε είδους αταξία και μπερδεψοδου-
λειά για να αναστατώνει τους ανθρώπους του περι-
βάλλοντός της. Ένα φτωχό παλικάρι την ερωτεύεται 
και αποφασίζει να κάνει τα πάντα για να εξημερώσει 
την ‘στρίγγλα’ με σκοπό να την παντρευτεί.  

Το Κάλεσμα (2016)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ  00:35 Δραματική πε-
ριπέτεια με την Έυη Καραδήμα, Λεοράρτο Σφο-
ντούρη, Βασίλη Τσιγκριστάρη, Πέτρο Ζαμπάκα, Λευ-

τέρη Τσάτση, Έλενα 
Θωμοπούλου. Στην κοίτη 
της μονής του Άη Γιάννη 
κάποιος μοναχός βρήκε 
το ημερολόγιο ενός 
ασκητή μοναχού για τον 
οποίο είχαν ακουστεί 

πάρα πολλά. Είναι η ιστορία ενός μικρού παιδιού 
που χρειάστηκε να περάσει μέσα από την Κόλαση 
για να βρει τον Παράδεισο. 

Επιστροφή (1965)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:30 Μελόδραμα με τους 
Αλέκο Αλεξανδράκη, Έλλη Φωτίου, Μέμα Σταθο-
πούλου, Λάμπρο Κωνσταντάρα, Γ. Μπάρτη κ.ά. Ο 
εφοπλιστής Δημήτρης Βαλέντης αφήνει για λίγο την 
κόρη του και τους καλεσμένους του και καταφεύγει 
σε ένα κοντινό ταβερνάκι με διάθεση αναπόλησης. 
Οι μνήμες τον κατακλύζουν και η ζωή του ξετυλίγεται 
μέσα από οδυνηρές εικόνες. Η κήρυξη του Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου ήταν η αιτία αναβολής του γάμου 

του.  
Μαύρο Γάλα (1999)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:55 Κωμωδία επιστη-
μονικής φαντασίας με τους Μισέλ Βάλεϊ, Μιχαήλ 
Μαρμαρίνο, Ιεροκλή Μιχαηλίδη και Μυρτώ Αλικάκη. 
Ο Αλέκος είναι ένας νεαρός συγγραφέας, ο οποίος 
αντιμετωπίζει ένα δημιουργικό αδιέξοδο. Υπάρχει 
διέξοδος μόνο χάρη στη μυστική του δύναμη : μπο-
ρεί να τηλεμεταφέρεται στο χώρο και στο χρόνο και 
να επιστρέφει στην παιδική του ηλικία. Με τον τρόπο 
αυτό θα προσπαθήσει να ξαναρχίσει τη ζωή του, 
ορίζοντάς την αυτός από την αρχή. Η επιστροφή 
του όμως στην πραγματικότητα...  

Η Φωνή της Καρδιάς (1943)  

KYΡIAKH 21 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:50 Μελόδραμα με τους 
Αιμήλιο Βεάκη, Δημήτρη Χορν, Καίτη Πάνου, Αλέκο 
Λειβαδίτη, Λάμπρο Κωνσταντάρα, Νίτσα Τσαγανέα, 
Σμαρούλα Γιούλη, Παντελή Ζερβό. Η πρώτη μεγάλη 
παραγωγή του Φιλοποίμενα Φίνου. Γυρίστηκε κατά 
τη διάρκεια της Κατοχής. Ο κυρ-Σπύρος αποφυλα-
κίζεται, έχοντας εκτίσει την ποινή του για το φόνο 
του εραστή της γυναίκας του. Γνωρίζει τυχαία ένα 
νεαρό ζευγάρι που θέλει να ενωθεί με τα δεσμά του 
γάμου, αλλά η μητέρα της κοπέλας αντιδρά...   

Ένα Βότσαλο στη Λίμνη (2011)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:05 Θέατρο από την TV 
με τους Παύλο Χαϊκάλη, Χάρη Σώζο, Στέλλα Παπα-
δημητρίου, Νικολέττα Καρρά, Φωτεινή Ντεμίρη. Στην 
Αθήνα του 1952, ο επιχειρηματίας Μανώλης Σκου-
ντρής είναι ένας πιστός και καλός σύζυγος αλλά έχει 
όμως ένα φοβερό ελάττωμα, την τσιγκουνιά του. Η 
σύζυγός του, η Βέτα τον αγαπάει και υπομένει, αλλά 
πολλές φορές την φτάνει στα όρια της. Ο Σκουντρής 
έχει συνέταιρο τον Γιώργο, που τρελαίνεται για τον 
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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ  
21:00 ΝΕΟ Πρόγραμμα: 

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» 
με τη Βασούλλα Χριστοδούλου 

21:30 Ελ/κή Ταινία: Εγώ, Εσύ και η Άλλη 
22:45 Ελ/κή Ταινία: Η Αθήνα μετά 

τα Μεσάνυχτα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο 
16:00 Απογευματινό Δελτίο 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Ομογένεια Εδώ Λονδίνο» 

με την Δήμητρα Νικητάκη  
21:30 Ελ/κή Ταινία: Οι Νύφες (2004) 
23:25 Ελ/κή Ταινία: Σουσουράδα 
00:35 Ελ/κή Ταινία: Το Κάλεσμα (2016)  
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 
12:00 Ειδήσεις 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:00 Αθλητικό Σάββατο 
19:30 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

20:05 Με το Φακό του Hellenic TV: 
Η Βασούλλα  Χριστοδούλου 
φιλοξενεί την Σάγια Τσαουσίδου, 
δημοσιογράφο και πρόεδρο του 
Διεθνούς Συμβουλίου της Ένωσης 
Ευρωπαίων Δημοσιογράφων  

20:45 Ακάλυπτος S2E11  
21:30 Ελ/κή Ταινία: Επιστροφή 
22:55 Ελ/κή Ταινία: Μαύρο Γάλα (1999)  
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 

Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων  

18:00 Ειδήσεις 
19:00 Αθλητική Κυριακή 

19:30 Παραδοσιακή Βραδιά  
21:30 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
22:00 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή  
22:50 Ελληνική Ταινία: Η Φωνή 

της Καρδιάς  
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 «Ανάδειξέ το»με τις Άννα Νικο-

λαΐδη και Ρούλλα Σκουρογιάννη 
21:05 Το Θέατρο στην TV: 

Ένα Βότσαλο στην Λίμνη (2010) 
22:30 «Το Ταξίδι της Ζωής» 

με την Άντζη Λουπέσκου    
ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:00 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:30 «Hellenic Showroom» 
με την Σεμίνα Τσοκανά  

21:00 Ελ/κή Ταινία: Η Ώρα της 
Δικαιοσύνης 

22:25 Ελ/κή Ταινία: Εμείς τα Μπατιράκια   
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:00 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Οι Ταινίες της Εβδομάδας» 

με την 'Αντα Μουράτη  
20:50 Ελ/κή Ταινία: O Αλή Πασάς και 

η Κυρά Φροσύνη 
22:10 Ελ/κή Ταινία: Μαντώ Μαυρογένους

ΠΕΜΠΤΗ 18/3 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα 

τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/3 
06.00 Όμορφη μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 

μας 
13.30 Γυναίκα 
14.00 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα  

τζι Αρώματα 
17.55 Σαν Σήμερα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/3 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
06.45 Στην Άκρη 

του Παράδεισου 
07.30 Καμώματα 

Τζι Αρώματα 
09.00 Λούνα Πάρκ 
10.00 Κοίτα με στα Μάτια  
10.30 Γυναίκα της Κύπρου 
11.30 Σπίτι στη Φύση  
12.00 Ειδήσεις  
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Μαζί/Birlikte 
14.00 EU 4 U (E)  

15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς 
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/3 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.00 Καμώματα  

Τζι Αρώματα 
09.00 H Ζωή μας 

ένα Τραγούδι 
10.00 Χωρίς Αποσκευές 
10.30 Brand_ News 

12.00 Ειδήσεις 
12.30 Αμύνεσθαι 

Περί Πάτρης  
13.00 Επιστήμη και Κοινωνία 
14.30 Σε προσκυνώ 

Γλώσσα 
15.30 Χρονογράφημα 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Aφανείς Ήρωες 
16.55 Μουσικό Ραντεβού 
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/3 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 

09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα 

τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 23/3 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα 
14.00 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό 

της Πεταλούδας  
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-

λημέρα από τον LGR. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Μόνο 

Λαϊκά Τραγούδια 14:00 Λαϊκές 

Επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύτου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 20:00 London Greek 
Radio Hits 22:00 Μουσικές Επι-

λογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα από τον 

LGR. 10:00 Λίγο πριν το μεση-

μέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 
12:00 Χρυσές Επιτυχίες 14:00 
Party time με τη Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Drive Time 

Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλαλάς 20:00 Ελλη-

νικές Επιτυχίες 21:00 Friday 

Night με τον Κρις Θεοχάρους 
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 

Box 07:00 Σάββατο Πρωί με τον 
Βασίλη Παναγή 10:00 Μουσικές 

Επιλογές με τον Γιάννη Αγιασ-
λάρη 12:00 Σαββατοκύριακο με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 14:00 
Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια 
Γερολέμου 16:00 Ελληνικές επι-

τυχίες με τον DJ Magis 19:00 
19:00 Σαββατόβραδο στον 

LGR,  22:00 Greek Party με τον 
Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 
01:00 LGR Jukebox 07:00 Κα-

λημέρα Κυριακή με τη Σούλα 
Βιολάρη 10:00 Μια φορά και 

έναν καιρό 10:45 Θεία Λειτουρ-

γία 12:30 Μουσικές Επιλογές 
13:00 Απόγευμα της Κυριακής 
με τον Γιάννη Ιωάννου 16:00 Στις 

γειτονιές με την Κατερίνα Μπα-
ροτσάκη 17:00 Ζήτω το Ελλη-

νικό Τραγούδι με τον Μιχάλη 
Γερμανό 19:00 Τα τραγούδια της 

ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα από 
τον LGR 10:00 Λίγο πριν τη μια 

το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Μόνο 

Ελληνικές Επιτυχίες 16:00 
Drive Time με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 19:00 The Greek Music Mon-
day Mix 22:00 Δευτέρα βράδυ με 
τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 
Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-

χίες με την Κατερίνα Μπαρο-
τσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με 
τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00 
Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαη-
λίδη 19:00 Ελληνικές Επιτυχίες  
20:00 Young and connected 

scandalous με την Κατερίνα Νε-
οκλέους 22:00 Hellenic Show με 
τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 
Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες 
με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊ-

κές επιτυχίες με την Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
με τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 

Family Law Show με την Lucy 
Loizou, ή την εκπομπή Talking 

Property 20:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 
τον Γιάννη Ιωάννου.
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ΑΕΛ 1 ΟΜΟΝΟΙΑ 2  
Το διπλό στο Τσίρειο, που είχε αποτέλεσμα την αύξηση της 

διαφοράς από τη 2η θέση στους 4 βαθμούς, έχει φέρει την 
Ομόνοια ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. 
Παρόλο που υπάρχει δρόμος μέχρι το τέλος αφού υπολείπονται 
άλλα επτά ματς, η Ομόνοια βάσει των σημερινών βαθμολογικών 
δεδομένων είναι το φαβορί για τον τίτλο. Ουσιαστικά είναι στα 
δικά της πόδια… Και με εμφανίσεις όπως αυτή στο Τσίρειο το 
περασμένο Σάββατο, η ομάδα του Μπεργκ που μετρά 19 ματς 
αήττητη, είναι σε θέση να πανηγυρίσει τον τίτλο πρωταθλήματος 

μετά από 11 χρόνια! Πολύ καλή εμφάνιση από τους πράσινους, 
που έδειξαν πόσο πολύ ήθελαν αυτή τη νίκη.  

Πρωταγωνιστές της σπουδαίας επιτυχίας επί της ΑΕΛ, ο Λοΐ-
ζου (που έκανε την πιο μεστή εμφάνισή του), ο Χούμποτσαν 
που «καθάρισε» πολλές φάσεις και ο Φαμπιάνο που και πάλι 
όποτε χρειάστηκε δήλωσε «παρών». Πλέον, οι πράσινοι σκέ-
φτονται το ματς της Πέμπτης με την ΑΕΚ στο ΓΣΠ, έχοντας ως 
στόχο να προσθέσουν στο ενεργητικό τους άλλους τρεις βαθ-
μούς και να κάνουν άλλο ένα βήμα για τον τίτλο. Ο τιμωρημένος 
Ντούρις είναι ο μοναδικός στο απουσιολόγιο του Μπεργκ. 

Σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ πέτυχε ο Απόλλων. 
Σε αγώνα για την 3η αγωνιστική της Β΄ φάσης στον Α' όμιλο, 
πήρε την νίκη με 2-0 στο ΑΕΚ Αρένα και ανέβηκε στους 59 
βαθμούς. Στην ομάδα της Λεμεσού, μετά το διπλό στο «Αρένα», 

επικεντρώθηκαν στο επόμενο ματς που είναι με τον Ολυμπιακό 
την προσεχή Κυριακή στο Μακάρειο. Η φετινή παρουσία του 
προσεχούς αντιπάλου τους στην τρέχουσα σεζόν αλλά και η 
τελευταία επιτυχία επί της Ανόρθωσης, ηχεί σαν καμπανάκι 
προειδοποίησης. Οι κυανόλευκοι θα πρέπει να προσεγγίσουν 
το ματς με κάθε σοβαρότητα, εάν θέλουν να προσθέσουν στο 
ενεργητικό τους άλλη μια επιτυχία. Τις προσεχείς μέρες θα ξε-
καθαρίσει εάν θα είναι διαθέσιμοι οι Σατσέτι, Μάρκοβιτς. Δεν 
προλαμβαίνει ο Βασιλείου, ενώ επανέρχεται ο Γκεριέ.  

Αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής  
ΑΕΚ - Απόλλων 0-2 
ΑΕΛ – Ομόνοια 1-2 

Ολυμπιακός – Ανόρθωση  2-0  
Βαθμολογία Α ομίλου  

Ομόνοια....63 
ΑΕΛ....59 

Απόλλων....59 
Ανόρθωση....53 

ΑΕΚ....44 
Ολυμπιακός....37 

 
ΑΠΟΕΛ Καρμιώτισσα 2-0  
Παράπονα από την αποτελεσματικότητα των ποδοσφαιριστών 

του ΑΠΟΕΛ είχε ο Σάββας Πουρσαϊτίδης κατά τη διάρκεια του 
αγώνα με την Καρμιώτισσα και δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά 
του στη συνέντευξη Τύπου για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες. 

«Καθυστερήσαμε πολύ να σκοράρουμε γιατί είχαμε πολλές 
ευκαιρίες και προϋποθέσεις. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό και φθά-
σαμε στο 71’ να σκοράρουμε», είπε ο Ελλαδίτης προπονητής, 
όμως θα πρέπει να αισθάνεται χαρούμενος για το γεγονός 
πως η ομάδα του κράτησε απαραβίαστη την εστία της για δεύ-
τερο διαδοχικό παιχνίδι. 

Οι γαλαζοκίτρινοι κράτησαν το μηδέν παθητικό στα ματς με 
Ομόνοια για το κύπελλο και Καρμιώτισσα, επίδοση που κατα-
φέρνουν μόλις για δεύτερη φορά σε ολόκληρη την αγωνιστική 
περίοδο και πρώτη επί ημερών του Σάββα Πουρσαϊτίδη. Η 
προηγούμενη φορά με δύο σερί απαραβίαστες εστίες κατα-

γράφηκε στις 25 και 28 Νοεμβρίου με αντιπάλους Δόξα και 
Νέα Σαλαμίνα. Η τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ βλέπει το δίδυμο 
Βινίσιους – Σάντος να «δένει» την ανασταλτική λειτουργία της 
ομάδας, ενώ καταλυτική είναι και η παρουσία του Φράνσις Ου-
ζόχο. Ο Νιγηριανός τερματοφύλακας από την πρώτη ημέρα 
που πάτησε στον «Αρχάγγελο» ο Σάββας Πουρσαϊτίδης πήρε 
γάντια βασικού. Παρά το γεγονός ότι δεν πατούσε καλά στηρί-
χθηκε από τον Ελλαδίτη, ο οποίος επέμεινε στη χρησιμοποίησή 

του και στο ματς με την Καρμιώτισσα είχε αποκρούσεις που 
θύμισαν το περσινό εντυπωσιακό ξεκίνημά του με τη φανέλα 
της Ομόνοιας. Ανοίγοντας τον δρόμο για τη νίκη εις βάρος της 
Καρμιώτισσας (2-0), ο Τζο Γκάρνερ έπιασε τον Βίκτωρα Κλω-
ναρίδη στην πρώτη θέση των σκόρερ του ΑΠΟΕΛ στο πρωτά-
θλημα. Ο Άγγλος επιθετικός έχει έξι γκολ σε οκτώ παιχνίδια και 
562 λεπτά, δείχνοντας πόσο έλειψε στο προηγούμενο διάστημα 
της σεζόν ένας αξιόπιστος σέντερ φορ. Εύλογο είναι το ερώτημα 
λοιπόν, πού θα βρίσκονταν οι γαλαζοκίτρινοι εάν τον είχαν από 
την αρχή στο ρόστερ τους. Αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής 
του Β' ομίλου:   

Δόξα Κατωκοπιάς – Πάφος FC 1-0                              
Νέα Σαλαμίνα -Eθνικός  Άχνας 0-2 
Ε.Ν.Παραλιμνίου-Ερμής 0-1 
ΑΠΟΕΛ-Καρμιώτισσα 2-0

Ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος

Ο Αρτέτα πέτυχε την πρώτη νίκη σε ντέρμπι 
του Βορείου Λονδίνου, νίκησε για πρώτη φορά 
τον Μουρίνιο και η ομάδα του ελπίζει ακόμα. Οι 
Gunners επικράτησαν 2-1 εντός έδρας της Τότε-
ναμ, είναι στο -10 από την Τσέλσι, αλλά με ματς 
λιγότερο. 

Η Άρσεναλ παρουσιάστηκε στο ντέρμπι χωρίς 
τον Ομπαμεγιάνγκ στο βασικό της σχήμα. Στο 
16ο λεπτό, η Άρσεναλ είχε μεγάλη ευκαιρία να 
ανοίξει το σκορ, αλλά το σουτ του Σμιθ Ρόου στα-
μάτησε στο δοκάρι. Η Τότεναμ στην πρώτη τελική 
βρήκε δίχτυα, και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. 
Ο Λαμέλα (33') με τρομερή ραμπόνα δεν άφησε 
κανένα περιθώριο αντίδρασης, πετυχαίνοντας 
έτσι το γκολ της χρονιάς! 

Στο 37' η γηπεδούχος άγγιξε την ισοφάριση, 
αλλά το σουτ του Σέντρικ βρήκε το δοκάρι. Οι γη-
πεδούχοι συνέχισαν την πίεση και στο 44' σημεί-
ωσαν το 1-1, όταν το σουτ του Όντεγκααρντ 
βρήκε στον Αλντερβάιρελντ και κατέληξε στα δί-
χτυα. Στο 62' η Άρσεναλ κέρδισε πέναλτι. Ο Σά-
ντσες πήγε άτσαλα στον Λακαζέτ και ο Γάλλος 
στο 64' από την άσπρη βούλα δεν αστόχησε, πε-
τυχαίνοντας το 2-1. 

Τα πράγματα έγιναν δυσκολότερα για την Τότε-
ναμ στο 76', όταν ο Λαμέλα αντίκρισε την δεύτερη 
κίτρινη κάρτα. Στο 83' το γκολ του Κέιν σωστά  
δεν μέτρησε ως οφσάιντ, ενώ στο 90' έχασε τε-
ράστια διπλή ευκαιρία. Το φάουλ του Κέιν στα-
μάτησε στο δοκάρι, ενώ το πλασέ του Σάντσες 
έδιωξε ο Γκάμπριελ στην γραμμή. 

Το πέναλτι που διαμόρφωσε το τελικό σκορ 
προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον Ζοζέ 

Μουρίνιο, ο οποίος ήταν φανερά ενοχλημένος 
από τον διαιτητή του αγώνα, Μάικλ Όλιβερ. 

"Δεν θέλω να το πω πέναλτι γιατί θα είναι προ-
σβολή για τα πέναλτι. Ήταν ένα λάθος του Όλιβερ. 
Οι παίκτες έχουν κουραστεί, οι προπονητές έχουν 

κουραστεί, ίσως έχουν κουραστεί κι οι διαιτητές. 
Το ρεκόρ μου σε πέναλτι, με διαιτητή τον Μάικλ 
Όλιβερ, με Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 
Τότεναμ είναι ιδιαίτερα άτυχο", ήταν το σχόλιο του 
"Special One". 

Ο Πορτογάλος τεχνικός είπε πως η ομάδα του 
δεν είχε ένταση σε ένα από τα μεγαλύτερα παι-
χνίδια της σεζόν, γι' αυτό άλλωστε προχώρησε 
και στην αντικατάσταση των Μπέιλ και Εν' Ντο-
μπελέ στο ημίχρονο. «Κάποιοι σημαντικοί παίκτες 
μου κρύφτηκαν. Δεν πρόκειται να μπω σε λεπτο-
μέρειες όσον αφορά τον κάθε παίκτη ξεχωριστά. 
Είμαι ένοχος για το πρώτο μέρος όσο αυτοί οι 

παίκτες. Κάποιοι κρύφτηκαν, χωρίς ένταση και 
διάθεση. Ήμασταν φτωχοί όσο πιο απλά γίνεται».  

Λέστερ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 5-0  
Οι γηπεδούχοι είχαν εξ’ αρχής την πρωτοβουλία 

των κινήσεων και με καλή κυκλοφορία προσπα-
θούσαν να βρουν διάδρομο στην αντίπαλη 
άμυνα. ΟΙ φιλοξενούμενοι έπαιζαν αμυντικά από 
το ξεκίνημα και είναι χαρακτηριστικό ότι στο 
πρώτο ημίωρο δεν είχαν ούτε μια τελική. Στο 36′ 

έπειτα απ΄σουτ του Τίλεμανς, η μπάλα κόντραρε 
σε πόδια αμυντικού της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και 
πέρασε κορνερ. 

Στο 39′ οι “Αλεπούδες” άνοιξαν το σκορ. Ο Βάρ-
ντι από αριστερά έκανε το συρτό γύρισμα και ο 
Ιενάτσο πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0. 

Στο 50′ η Λέστερ έχασε τεράστια ευκαιρία, όταν 
ο Βάρντι πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι, αλλά 
ο Μπάσαμ απομάκρυνε πάνω στη γραμμή με το 
κεφάλι! 8 λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης βρέ-

θηκε σε θέση τετ α τετ, αλλά το πλασέ του κατέ-
ληξε πάνω στον τερματοφύλακα των φιλοξενού-
μενων. Στο 64′ οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 2-0 
και απλοποίησαν την κατάσταση. Ο Αγιόθε με 
ατομική ενέργεια και ωραίο σουτ έξω από την 
περιοχή, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία για 
να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του. 

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Βάρντι βρήκε ξανά με 
υπέροχο τρόπο τον Ιενάτσο κι αυτός με ωραίο 
σουτ “έγραψε” το 3-0 σαν σε προπόνηση για τη 
Λέστερ. Ο Νιγηριανός ξανά έκανε χατ τρικ (6 γκολ 
στη σεζόν) με δυνατό αριστερό έξω από την πε-
ριοχή στο 77′ για το 4-0 των γηπεδούχων! 

Τρία λεπτά αργότερα έγινε το 5-0, όταν έπειτα 
από γύρισμα του Βάρντι η μπάλα βρήκε στον 
Αμπαντού και κατέληξε στα δίχτυα. Αυτό ήταν και 
το τελικό αποτέλεσμα του παιχνιδιού. 

Η Λέστερ με αυτή τη νίκη ανέβηκε, έστω και 
προσωρινά, στη 2η θέση της βαθμολογίας, φτά-
νοντας τους 56 βαθμούς. Από την άλλη, η Σέφιλντ 
Γιουνάιτεντ (στο ντεμπούτο του υπηρεσιακού τε-
χνικού Πολ Χέκινγκμποτομ) έμεινε στους 14 και 
την τελευταία θέση.  

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:  
Νιούκαστλ-Άστον Βίλα..............................1-1 
Λιντς-Τσέλσι................................................0-0 
Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Mπρομ................1-0 
Έβερτον-Μπέρνλι.......................................1-2 
Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι...........................0-3 
Σαουθάμπτον-Μπράιτον............................1-2 
Λέστερ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.......................5-0 
Άρσεναλ-Τότεναμ.......................................2-1 
Μάντσεστερ Γιουν.-Γουέστ Χαμ................1-0

ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Νικήτρια η Άρσεναλ στο λονδρέζικο ντέρμπι

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
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All over-50s in England can 
now book Covid vaccination

Everyone aged 50 and 
over in England is now 
eligible for a Covid-19 

vaccine and can book an       
appointment through the 
NHS website. 

A surge in supply means half 
of all UK adults could have had 
a jab by the end of the week. 

The government hopes all over-
50s and those with underlying 
health conditions will have at least 
one vaccine dose by 15 April.  

In England, the 55-59 age 
group were invited to get the 
jab last week. 

As of the end of Monday 15 
March, the number of people in 
the UK to have been given a 
first dose of a Covid-19 vaccine 
is 24,839,906 - an increase of 
386,685 compared to the previous 
day. That equates to 37.2% of 
the population having received 
at least one dose of the vaccine. 

The over-50s are the last group 
in the phase one priority groups 
list that the government aimed 
to have vaccinated by mid-April, 
with all over-18s offered a jab by 
the end of July.  

Speaking on Monday, Professor 
Anthony Harnden, deputy chair-

man of the Joint Committee on 
Vaccination and Immunisation, 
said that all over-50s will be 
vaccinated within the next few 
weeks. 

He told BBC Breakfast: “In 
primary care, we’re still vaccina-
ting cohort six – all with under-
lying illness – and some of seven. 
But, throughout the country, we’re 
going down to cohort nine. 

“Most people over the age of 
50 will be vaccinated really within 
the next few weeks – so it is 
tremendously successful. Those 
first nine priority groups included 
99% of all hospitalisations and 
deaths, certainly in wave one of 
the pandemic, so we’re feeling 
very optimistic. We’re seeing      
a very sharp reduction in the 
deaths and hospitalisations 
throughout the country.” 

It comes as government offi-
cials and healthcare experts sort 
to reassure the public over the 
Oxford/AstraZeneca vaccine after 
several European countries halt 
their jab rollouts amid reports of 
blood clotting, though no link has 
been established with the vaccine. 

On Wednesday, Matt Hancock 
urged people to "listen to the 

regulators" and said the Oxford/     
AstraZeneca Covid vaccine "is 
safe." 

"We keep the effects of these 
vaccinations under review all 
the time and we know that the 
Oxford/AstraZeneca jab is      
saving lives in the UK right now. 
So if you get the call, get the 
jab," Mr Hancock said. 

On Tuesday, the European 
Union’s medicines regulator said 
there is “no indication” that the 
coronavirus vaccine is the cause 
of the reported blood clots. 

The World Health Organiza-
tion's (WHO) global advisory 
committee on vaccine safety and 
the European Medicines Agency 
(EMA) met on Tuesday to discuss 
fears the AstraZeneca jab can 
cause blood clots. 

The WHO, the UK’s Medi-
cines and Healthcare products       
Regulatory Agency (MHRA)  
and the EMA have all said there 
is no evidence the jab causes 
blood clots. 

 
UK not included in EU’s   
proposal for Digital Green  
Certificates to return to travel 

 
Meanwhile, on Wednesday, 

the European Commission (EC) 
presented a legal proposition on 
a version of vaccine passports 
for Europe. Called the Digital 
Green Certificate, it has been 
designed to provide proof for a 
person that they have been vac-
cinated against COVID-19, have 
received a negative test result 
or recovered from COVID-19. 

The Digital Green Certificate 
(DGC), which will be available 
for free in digital (with QR code) 
or paper format, will allow citizens 
of EU Member States to be able 

to move freely around their own 
country, as well as travel abroad 
to other countries within the EU. 
The EC has outlined that this will 
also include non-EU Member 
States such as Iceland, Liechten-
stein, Norway and Switzerland 
but not the United Kingdom. 

The rollout will mean quaran-
tining and other travel-related     
restrictions would effectively dis-
appear. Where countries wish to 
waive arrival regulations such as 
testing or quarantine, they will be 
required to accept those issued 
by the Digital Green Certificate. 

The EC is hoping to find a way 
to make the Digital Green Certi-
ficates - or a version of them - 
recognised around the world. 
The EC said that the DGCs will 
be in effect until the World Health 
Organization declares the end 
of the COVID-19 international 
health emergency. 

The UK is working on its own 
version of a vaccine passport. In 
time, the UK’s version could be 
accepted by EU Member States. 

The next step will require that 
each of the Member States get 
ready for the rollout of the certifi-
cates, which will include issuance 
and verification. The EC will help 
Member States to develop the 
required software that authorities 
across the EU will be able to use 
to verify certificate signatures. 

By summer, the EU plans to 
have a digital infrastructure in 
place that would be ready to     
facilitate travel between Member 
States using the so-called digital 
green passports. 

All that will be left to do at that 
stage is for each Member State 
to make changes in their national 
healthcare systems to bring them 
in line with the DGCs.

Three pro-Cypriot Conser-
vative MPs have written 
to the UK Foreign Secre-

tary highlighting their long-
standing view that a negotiated 
settlement to reunite Cyprus 
must lead to a bizonal, bicom-
munal federal state with a 
single citizenship and a single 
international personality. 

In their letter to Dominic Raab, 
Theresa Villiers, Sir Roger Gale 
and Matthew Offord note that 
this approach is consistent with 
numerous UN resolutions and 
has been backed by successive 
UK Governments over many 
years. 

They reject other propositions, 
clearly stating that “division of 
Cyprus into two states, or a 
confederation, would not be an 
acceptable outcome.” 

They welcome the Foreign 
Secretary’s recent visit to Cyprus, 
but note that during that trip he 
did not restate UK support for 
a bizonal, bicommunal  federa-
tion (BBF), nor did he at the House 
of Commons when answering 
questions of foreign policy. 

Responding to a question by 
Labour MP Bambos Charalam-
bous, Mr Raab had described 

BBF as “a starting point.” 
Therefore, they urge him to 

confirm the continuing support 
of the British government for this 
longstanding policy position. 

The letter is dated 10th March.  
A read-out of a call between 

Boris Johnson and President 
Erdogan of Turkey the previous 
day had stated that the British 
Prime Minister had “empha-
sised that the UK continues to 
be a strong supporter of a 
comprehensive, just and lasting 
settlement of the Cyprus issue, 
based on the internationally 
accepted model of a bi-zonal, 
bi-communal federation.” 

In an interview with Greece’s 
‘Ta Nea’ newspaper Mr Johnson 
repeated this position, adding 
that the model’s existing para-
meters as set out in relevant 
Security Council resolutions “are 
broad enough to encompass a 
range of solutions.” 

The three Conservative MPs 
conclude their letter asking the 
Foreign Secretary to give “high 
priority” to support Cypriots in 
their continuing efforts to reach 
agreement on a united future 
for their island.

Conservative MPs        
reject two state  
outcome on Cyprus 
issue in letter to Raab

Our very own Neophytos 
Nicolaou will be laid to 
rest on Thursday 25th 

March 2021. Due to the Covid-19 
restrictions, a maximum of 30 
mourners (strictly by invitation 
only) are permitted during the 
church service.  

We acknowledge many 
members of our community would 
have liked to pay their respects, 
but since this is not possible, we 
have arranged for Hellenic TV 
to live stream the funeral service.  

Hellenic TV will stop its 

scheduled programming at 
around 1.00pm on Thursday  
25 March 2021 to connect with 
the Greek Orthodox Cathedral 
of the Dormition of the Mother 
of God in Wood Green, for the 
broadcast. 

In the UK, you can watch it 
on FREEVIEW Channel 271. 
Viewers in Cyprus and elsewhere 
can watch via the station's  
website www.hellenictv.net. 

For further Information, 
please call Hellenic TV on 0208 
292 7037. 

Funeral of Neophytos Nicolaou to be        
live streamed on Hellenic TV



Boris Johnson has dashed 
Greece’s hopes of getting 
the Parthenon Marbles 

back, saying that the 2,500-year-
old cultural treasures are “legally 
owned by the British Museum’s 
Trustees.” 

In an exclusive interview      
with the Greek daily newspaper 
Ta Nea, the British prime minister 
dismissed calls, including from 
his Greek counterpart, Kyriakos 
Mitsotakis, for the sculptures to 
be returned to Athens. 

“I understand the strong feel-
ings of the Greek people – and 
indeed Prime Minister Mitsotakis 
– on the issue,” Mr Johnson said 
in his first public comments on 
the issue since becoming prime 
minister. 

“But the UK Government has 

a firm longstanding position on 
the sculptures which is that they 
were legally acquired by Lord 
Elgin under the appropriate laws 
of the time and have been legally 
owned by the British Museum’s 
Trustees since their acquisition,” 
he added, when asked if there is 
a chance of the Parthenon Marbles 
being returned to Greece. 

 
Covid-19 

Speaking to a European news-
paper for the first time since his 
election in 2019, the British prime 
minister said that Covid-19       
vaccines are providing optimism 
about overcoming the pandemic. 

“We are fighting an unprece-
dented global pandemic so the 
last year has of course been very 
difficult,” he said, adding that 

“we are starting to see signs of 
hope thanks to the quantum leaps 
in science that have created not 
just one but several effective 
vaccines against coronavirus”. 

He also repeated his pledge 
to “offer every adult in the UK a 
vaccine by the end of July”. 

Mr Johnson made specific 
mention of the Oxford/Astra-
Zeneca vaccine, “which was  
developed here in the UK with 
the help of British Government 
investment – a fact I am extremely 
proud of.” 

Greek officials have said they 
hope to welcome British tourists 
from May. Under the UK govern-
ment’s roadmap for easing      
coronavirus restrictions, people 
living in England could be per-
mitted to take foreign holidays 
from May 17 at the earliest. 

“I’m looking forward to a time, 
hopefully in the not too distant 
future, where the British people 
are again able to visit your beau-
tiful country and experience      
everything Greece has to offer,” 
Mr Johnson said. 

 
Cyprus & Turkey 

UN Secretary-General Antonio 
Guterres plans to convene an 
informal five-plus-one meeting 
on the Cyprus issue in April,      
involving Greek and Turkish-
Cypriots and the three guarantor 
countries of Turkey, Greece and 

the UK. 
Asked where his government 

stands on the Cyprus issue, Mr 
Johnson said that “the UK con-
tinues to be a strong supporter 
of a comprehensive, just and 
lasting settlement of the Cyprus 
issue, based on the internationally 
accepted model of a bi-zonal, 
bi-communal federation with  
political equality and existing 
parameters as set out in relevant 
Security Council Resolutions”. 

He added, however: “The UK 
believes these are broad enough 
to encompass a range of solutions.” 

“We remain committed to 
working alongside our partners 
in the region and the UN to find 
a just and sustainable solution 
to the Cyprus problem,” he said. 

Asked whether he shares the 
concern expressed by the Greek 
and Cypriot leaders about     
Ankara’s behaviour in the Aegean 
and Eastern Mediterranean,  
the prime minister said Britain 
is following developments in the 
region closely and was “con-
cerned about the impact of recent 
events for regional stability”. 

“I welcome the resumption of 
Greece-Turkey talks and urge 
all parties to prioritise dialogue 
and diplomacy,” he added. 

 
Yannis Andritsopoulos 

London Correspondent for 
Ta Nea newspaper
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Boris Johnson douses Greek hopes 
for return of Parthenon Marbles

EU approves Johnson 
& Johnson’s single 
dose Covid-19 vaccine

Johnson & Johnson's single-
shot Covid-19 vaccine has 
been approved for use in 

the EU. 
Authorisation for the vaccine 

- referred to by some as "one and 
done" - came after drugs regu-
lator the European Medicines 
Agency (EMA) recommended it 
for adults. 

The bloc has had a slow start 
in rolling out vaccines compared 
with the UK, and its president 
Ursula von der Leyen has been 
criticised for not acting fast 
enough. 

On Thursday, she tweeted 
that "more safe and effective 
vaccines" were now heading to 
Europe. 

The Johnson & Johnson jab 
is the fourth to be endorsed for 
use in the European Union after 
those from Pfizer, AstraZeneca 
and Moderna. Some 200 million 
shots have been ordered, with 
an option for millions more, but 
it's unclear exactly when they 
will be delivered. 

America, Canada and Bahrain 
have also approved the jab, 
while South Africa is doing an 
expedited review. 

The UK has ordered 30 million 
doses, pending approval by      
the Medicines and Healthcare      
products Regulatory Agency 
(MHRA), with the option of      
millions more. 

In a 44,000-person trial, the 
vaccine was found to be 66% 
effective overall at preventing 
moderate-to-severe Covid-19 

four weeks after inoculation. 
For preventing serious illness 
only, it was 85% effective. 

As well as being one shot, it 
only needs to be kept at fridge 
temperature, making its storage, 
distribution and handling much 
easier. And costing as little as 
$10 (£7) a dose, it is cheaper 
than most vaccines - coming in 
at about the same as two shots 
of the AstraZeneca option. 

Johnson & Johnson said it 
worked across multiple variants 
of coronavirus, including some 
effectiveness against the South 
African variant. 

The European regulator said 
in a statement on Thursday that 
the vaccine was about 67%     
effective overall. It said most side 
effects were usually mild or 
moderate and stopped within a 
couple of days. The most were 
pain at the injection site, tired-
ness, muscle pain, headache 
and nausea. 

It's also hoped that having a 
one-shot vaccine can help speed 
up vaccination in poorer countries, 
and Johnson & Johnson has 
applied for an emergency use 
sign-off from the World Health 
Organization. 

The firm is hoping to make 
about one billion doses this year 
but has had production delays 
in the US and Europe. 

French company Sanofi said 
last month that it would be able 
to make about 12 million doses 
of the vaccine at one of its  
sites.

Amazon opens second till-free 
grocery store in London
Amazon has opened         

an Amazon Fresh store         
at Wembley Park, the       

second Amazon Fresh conve-
nience store to offer Just Walk 
Out Shopping in the UK. This 
follows the 4 March launch of 
Amazon Fresh, Amazon’s first 
physical shop and first grocery 
store outside of the US, in        
Ealing, London. 

To shop the Amazon Fresh 
store, Amazon customers simply 

use the Amazon app to enter and 
can put their phone away and 
shop for what they need like 
normal, bagging items as they 
go. At the end of their shopping 
trip, they can just walk out, no 
stopping to stand in a queue or 
check out. 

The Amazon Fresh store at 
Wembley Park will also offer 
customers a wide selection from 
the new private food brand,       
‘by Amazon’. The brand has 

hundreds of delicious products, 
including meat, poultry and      
fish, dairy, fruit and veg, bakery, 
freshly prepared meals and      
everyday essentials. ‘by Amazon’ 
will also offer customers hot food 
throughout the day and tasty 
on-the-go meals for breakfast, 

lunch and dinner. 
The Amazon Fresh store offers 

customers everything they’d want 
from their local neighbourhood 
grocery store with an experience 
that allows shoppers to simply 
take what they want and just 
walk out.
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Peter Demetriou honoured by the 
Ecumenical Patriarch

UK Cypriot Peter Deme-
triou was honoured by 
the Ecumenical Patriarch  

on the recommendation of his      
Eminence the Archbishop Nikitas 
of Thyateira and Great Britain. 
He was honoured for his out-
standing service to the Greek 

Orthodox Church. 
He had the great honour of 

being made an Archontas of the 
Ecumenical throne with the title 
Archon Kastrinsios. 

The event took place on      
Sunday 14th March 2021 at      
the Greek Orthodox Church of 

St John the Baptist, Wightman 
Road, London N8 0LY. Due to 
Covid restrictions, Peter was  
ordained an Archon in the      
presence of his partner Maria 
Georgiou, son Christopher, and 
a few relatives and friends. 

Official Definition of an Archon 
from the Ecumenical Patriar-
chate: “An Archon is an honoree 
by His All Holiness, the Ecumeni-
cal Patriarch, for his outstanding 
service to the Church, and a well-
known distinguished, and well-
respected leader of the Greek 
Orthodox Community (at large). 

“It is by the grace of God that 
the Archon has been able to 
offer his good works and deeds 
of faith. Further, it is the sworn 
oath of the Archon to defend and 
promote the Greek Orthodox 
faith and tradition. His special 
concern and interest is to serve 
as a bulwark to protect and     
promote the Holy Patriarchate 
and its mission. He is also con-
cerned with the human race’s 
inalienable rights wherever and 
whenever they are violated – 
and the well-being and general 
welfare of the Church. 

“This honour, extended by      
the Church, carries with it grave      
responsibilities, deep commit-

ments, and sincere dedication. 
Consequently, it is of utmost  
importance that this honour of 
obligation be bestowed upon  
individuals of proven Orthodox 
Christian character, who conform 
faithfully to the teachings of 
Christ, and the doctrines, canons, 
worship, discipline, and encycli-
cals of the Church. 

“Furthermore, the honoree 
should have demonstrated to a 
greater than average degree his 
commitment toward the steward-
ship of time, talent, and treasure, 
for the betterment of the Church; 
Parish-Diocese; Archdiocese; 
and the community as a whole, 
and must truly be deserving of 
the proclamation – AXIOS.” 

Peter is a trustee of the Arch-
diocese of Thyateira and Great 
Britain. He was born in London; 
his parents are from Pomos, 
Paphos and Agios Sergios in 
Famagusta. He attended Michen-
den School in Winchmore Hill, 
North London, and is well known 
in our community as the owner 
of Demetriou and English Funeral 
Directors, based in Myddleton 
Road, N22. 

Parikiaki would like to extend 
their congratulations to Peter. 
AXIOS!

Write in “Cypriot” in Census 2021

The 2021 Census is being 
launched on 21st March 
and every household in 

England and Wales must com-
plete the census by law. 

Federation President, Christos 
Karaolis, said "We want to use 
this opportunity to make sure that 
our Cypriot diaspora is counted, 
so that Governments and Coun-
cils take us into consideration 
in their decision-making.” 

The National Federation of 
Cypriots in the UK is, therefore, 
urging UK Cypriots to make sure 
they write-in "Cypriot" in the 
question about ethnicity.  

This message has been         
endorsed by famous UK          
Cypriots in a video that can be 
seen on the Federation’s social 
media pages. The video features 
Bambos Charalambous MP,      
Sir Stelios Haji-Ioannou, Dr Linda 
Papadopoulos, Theo Paphitis, 
Lord Adonis, Dame Janet       
Paraskeva, John Christodoulou, 
Tonia Buxton, and Stavros Flat-
ley explaining the importance      

of responding as “Cypriot” in 
Census 2021. 

View the video at the following 
website: www.cypriotfederation. 
org.uk/census2021 

 
How to write-in “Cypriot” 
(step-by-step): 
 

1. Select “White” in response 
to the question, “what is your 
ethnic group?” 

2. Select “any other white  
ethnic background” from the   
options provided 

3. Type in “Cypriot” in the 
space provided 

4. Click “save and continue” 
 

Census 2021:  
Your Questions Answered 

 
When should I fill in my 

census? 
Census Day is Sunday 21st 

March – but you can fill yours in 
as soon as you get your access 
code in the post.  

Your answers should be 

about the people who usually 
live in your household on this 
date – even if you’re filling it in 
before then.  

 
What is the census? 
The census is a survey that 

happens every 10 years and 
gives us a picture of all the 
people and households in       
England and Wales.  

All kinds of organisations, 
from local authorities to charities, 
use the information to help       
provide the services we all need, 
including transport, education 
and healthcare. Without the 
census, it would be much more 
difficult to do this. 

 
Do I have to take part? 
If you live in England and 

Wales, you must take part in  
the census. Census information 
helps inform how billions of 
pounds of public funding is 
spent.  

By taking around 10 minutes 
per person to fill in the census 
questionnaire, you will help 
make sure your community gets 
the services needed now and in 
the future. 

 
Will the government use the 

information I share to identify 
me? 

No. The Office for National 
Statistics (ONS) carries out the 
census in England and Wales. 
We only ever publish anony-
mous information from the       
census. In fact, it’s a crime to 

share personal census informa-
tion and anything you tell us is 
protected. 

 
How will the census make 

a difference to me? 
The census makes a            

difference to everyone. It’s a 
once-in-a-decade chance to 
have your voice heard and      
help inform the future of your 
local area. 

 
What if I cannot fill in my 

census questionnaire online? 
We know there are some 

people who will find this challen-
ging. That’s why we’re here          
to help with a wide range of  
support services. We will make 
it easy for you, whatever your 
needs.  

Services include: 
• guidance and support in 

many languages and formats 
• help over the phone, in a 

web chat or on social media 
• a paper version of the      

questionnaire, if you prefer 
• accessible census guidance, 

for example, in braille 
 
Can I help friends and 

family fill in the census? 
We’ve made the question-

naire as simple as possible. If a 
friend or family member needs 
support, help them if you can. 
You can also ask for help for 
yourself, or for someone else. 

 
For more information, visit 

www.census.gov.uk

Paul Pavlou was born and 
bred in Finsbury Park, be-
fore emigrating to Cyprus. 

His new book, Living In Cyprus, 
offers authentic and precise      
information about Cyprus and 
what it is like to live there.  

It is divided into four sections 
- The first part is factual and in-
cludes many details people are 
keen to know; Part two covers 
appealing and exciting places 
to visit, sports and hobbies; Part 
three reveals the author’s great 

sense of humour, includes a 
close look at the Cypriot dialect, 
slang, gringlish, sayings and 
expressions which are extremely 
fascinating and some of which 
are spellbindingly funny; The final 
part offers valuable information 
and opinion on many issues and 
topics including climate, food, 
mental health, music, television 
and most importantly, why      
Cyprus? 

To purchase the book, email: 
livingincyprusbook@gmail.com 

UK Cypriot teen believes 
local park would benefit by 
having a skatepark built

There are a small group of 
local parents and park 
users living in N13 and 

surrounding areas who feel 
Broomfield Park would greatly 
benefit by having a skatepark 
built.  

The benefits of skateboarding 
are huge and with the inclusion 
in this year’s Olympics, its popu-
larity looks set to soar. Since lock-
down, its popularity has massively 
increased, including among girls. 

Local UK Cypriot skateboarder 
Joseph Wagland, 16, explains: 
“As a passionate skater, I have 
made friends from all walks of 
life and all ages, through merely 
rolling around a skatepark on my 
board. Skating is a fun, exciting 

and healthy way of meeting 
people. As a teenager in today’s 
world, where so much socialising 
is done online, I feel distant from 
my peers, there isn’t much to 
connect us in real life. Skateparks 
are a great way to bring people 
together.  

“When I lived in Finsbury Park, 
I was friends with such a large 
number of people whom I met 
at the skatepark. This made me 
feel safe and motivated me to 
go out every day, meet people 
and improve on my skating. 

“After the isolating effect of 
the COVID-19 lockdowns, I feel 
a skate park would be a perfect 
way of re-animating the commu-
nity and uniting the youth.” 

New book enlightens 
readers on Living in Cyprus
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The Telegraph: Why Cyprus is the greatest 
Mediterranean island of all

The glistening, blue waters 
of the Mediterranean hosts 
thousands of islands, but 

the one that ticks all the boxes 
and is arguably the finest the 
sea has to offer is Cyprus. It has 
a real sense of tranquillity – a day 
spent here will have you thinking 
that life doesn’t get much better 
than this. 

With good accommodation  
options, endless days of sunshine 
– the climate is subtropical – 
sandy beaches, lots of children’s 
activities like water parks and 
zoos, and some of the region’s 
finest sports facilities – Olympians 
have been known to train here 
– Cyprus has everything for a 
well-deserved, post-lockdown 
holiday. 

There are tavernas and res-
taurants with menus of authentic 
local dishes that cry out to be 
enjoyed – with a local wine or 
Brandy Sour cocktail of course 
– along with nightclubs, marinas 
and top-notch spas that are 
famed for their use of natural 
local ingredients. 

Add world-famous archeologi-
cal sites, mountains dotted with 
vineyards and nature trails, and 
the wonderful idiosyncrasies that 
make Cyprus what it is, like being 
able to mix with locals to share 
gossip in a village coffee shop, 

or having your journey in the 
countryside interrupted by a traffic 
jam of goats. It’s an intoxicating 
mix. 

History buffs will be in awe. In 
fact, Cyprus has an astonishing 
history. It is a massive part of 
its charm. Remains of the oldest 
known settlements date from 
the Neolithic Age, 8200-3900 BC. 
Rulers include the Romans and 
Byzantines, Richard the Lionheart 
and the Templars, the Venetians 
and, of course, the British. All left 
their mark. New kingdoms came 
and went, but one that withstood 
time was Paphos (local spelling 
Pafos). It still thrives as a region 
and town today. 

Paphos, itself, is a World  
Heritage Site in its entirety, and 
this is due in no small part to 
the Tombs of the Kings. Dating 
from the Hellenistic and Roman 
periods, around 325BC to 330AD, 
the site contains around 100 well-
preserved underground tombs 
and chambers, some with sturdy 
Doric style columns and ‘cloisters’. 
The tombs would have been used 
to bury local nobles and their 
families. The site is vast with little 
shade so take plenty of water 
with you if you make the tombs 
a stop on your visit. 

A short distance away at Paphos 
harbour you’ll find the Mosaics 

of Pafos – a must-see place. 
Dating from as early as the 
300AD, the mosaic floors are 
some of the earliest ever found 
in the region and are remarkably 
well-preserved. They would have 
been in the homes of the city’s 
elite – nobles Dionysos and 
Theseus to name just two. Allow 
around three hours to really 
enjoy them. 

If you adore ancient history you 
will be spoilt for choice in Cyprus. 
A few miles away, between      
Paphos and Limassol, is the   
ancient remains of Kourion, a 
Kingdom that can trace its history 
back to around 3000BC. Here, 
you’ll marvel at the amazing 
Graeco-Roman amphitheatre. If, 
like me, you like to indulge your 
imagination, you’ll ‘hear’ the roar 
of the crowds as they enjoy gladia-
torial fights. Even today the opera 
and Shakespeare plays held here 
use the acoustics to full effect – 
try to catch a performance on 
your holiday if you can. 

While visitors to Cyprus often 
head straight for the beach or 
choose to top up their tan around 
their hotel’s swimming pool, it 
would be sad to miss out on one 
of the island’s most revitalizing 
experiences – a day trip to the 
wonderfully quiet and verdant 
Troodos Mountains. 

You’ll travel along the scenic, 
winding roads of the Troodos 
region and see villages where 
little has changed in decades. If 
you are lucky you may catch a 
village festival where the haunting 
sounds of the bouzouki fill the air. 
Along the way, refresh at one of 
the many family-owned wineries 
and don’t miss the mountains’ 
magnificent Kykkos Monastery. 
It is the richest monastery in  
Cyprus where the first president 
of Cyprus, Archbishop Makarios 
III served as a novice. 

While the Kykkos Monastery 
may pop up in the odd holiday 
guidebook, it is often overlooked 
as a must-do place to visit. The 
monastery’s museum has to be 
seen to be believed – my jaw, 
literally, dropped at the treasures 
on display when I first visited a 
decade or more ago. 

Cyprus is the third largest in 
the Mediterranean and often  
described as being at the cross-
roads of three continents: Europe, 
Asia and Africa. All three have 
influenced the island’s history, 
and today its towns, culture and 
its cuisine. Try a mezé of local 
dishes, add a glass of Cypriot 
wine and take a minute to reflect 
on your time in Cyprus – it’s an  
island that will capture your 
heart too.

A fan’s eye view of 
‘The Big Bang Theory’ 

 
“Stale pastry is hollow       

succour to a man who is       
bereft of ostrich.”  

–  Sheldon Cooper 
 

West Coast science dudes 
 

The TV / Netflix show ‘The Big 

Bang Theory’ premiered on the 
CBS network in 2007, and ran 
until 2019, having broadcast a 
total of 279 episodes over twelve 
seasons. This surpasses ‘Friends’ 
who had ten seasons and 236 
episodes, from 1994 to 2004. 
Both are perennial fan favourites 
with re-runs and viewer devotion 
alike. Engaging characters,   
well-written scripts and sharp      
humour.  

The Big Bang Theory (“TBBT”) 
joins the pantheon for me, along-
side The Sopranos, Northern 
Exposure and Blackadder.  

Towards the end of its run, it 
was such a hit that its stars were 
earning between $500,000 to 
$900,000 for each episode. 
Whereas Friends was proudly 
New York, TBBT is very much 
West Coast. It follows the      
work, lives and tribulations of a 
Pasadena-residing group of 
friends - mainly academics and 
scientists.  

It’s written with pace and verve 
and gives a nerd-cool view of the 
world. It brings alive the Jean-
Paul Sartre quote: “You are what 
you do.”  

The characters love their  
work. Their chief preoccupations     
are understanding the nature of    
the universe through theoretical 
physics (Sheldon), going into 
space (Howard), astrophysics 
(Raj), laser technology (Leonard), 

microbiology (Bernadette), neuro-
science (Amy), acting and sales 
(Penny) and owning a comic 
book store (Stuart).  

 
The Four Seasons  
 

I noticed a shift from around 
Season 4 to Season 8 in the 
series. Early on, some of the  
female characters tended to      
be avatars of sexist prejudice. 
Whilst the actresses were superb 
and accomplished, all they were 
required to do was to (1) be in bed 
with the protagonists, (2) be the 
butt of jokes on their dimness or 
social awkwardness, (3) be the 
hectoring voice of maturity or 
(4) be seen with a glass of wine.  

But as the series developed 
there was a gradual dramatic shift. 
The women began to get better 
jobs than the men, earned more 
money and became more three-
dimensional characters. Berna-
dette gets a high-powered job 

in a pharmaceutical company 
and helps Penny onto the ladder 
with a job in sales, which she 
excels at. Penny is finally able 
to afford her share of the take-
away food and stop working as 
a waitress. Both Bernadette and 
Penny out-earn their partners.  

 
Walk-ons 
 

As well as some superb       
and memorable set-pieces – 
Howard’s song for Bernadette 
at the hospital, and the fencing 
class where Raj and Howard 
keep quoting from The Princess 
Bride, to name a couple –       
there were stellar special-guest          
appearances: Stephen Hawking 
(7 times), Elon Musk, James Earl 
Jones, Steve Wozniak (Apple co-
founder), Buzz Aldrin, Stephen 
Merchant and Stan Lee.  

It’s a show that talks to a      
generation of avid consumers of 
pop culture: super-heroes, comic 

books, science fiction, TV and 
cinema. It’s also heartening to see 
a U.S. hit show that references 
so much from the British canon 
as well: Dr Who, the Tardis and 
The Hitchhiker’s Guide to the 
Galaxy. The show celebrates 
the contribution of comics to art 
and culture. 

At its heart, it loves the comforts 
of familiar internal landscapes: 
homely terrains and a variety      
of domestic tables: the work 
canteen table, the one at home 
for eating takeaways, the one at 
the favourite restaurant, the ones 
at work, or the one holding the 
comics at their favourite comic 
book store. The table as sacred 
altar.  

With the advent of the Marvel 
Cinematic Universe, and the 
domination of super-hero movies, 
everyone has finally caught up.  

We’re all geeks now.  
 

James Neophytou 

From the moment that we met you, Bernadette

As Vanessa Larson wrote 
for The Washington Post, 
“Nektaria Anastasiadou’s 

debut, A Recipe for Daphne, is 
perhaps the first contemporary 
novel in English set among      
Istanbul’s dwindling population 
of Rum - Greek Orthodox  
Christians, some of whom trace 
their roots back to the Byzantine 
Empire. It’s also a novel to be 
thoroughly savored, from its  
enticing culinary elements to its 
charming love stories.” 

The year is 2011, and Fanis, 
a charming widower, is at the 
centre of a dwindling yet        
stubbornly proud community of 
Rum, Greek Orthodox Christians, 
who have lived in Istanbul for 
centuries.  

When Daphne, the American-
born niece of an old friend,        
arrives in the city, Fanis is 
smitten by the aloof outsider, 
who reminds him of the               
fiancée he lost during the 1955           
pogrom.  

Kosmas, a master pastry 
chef on the lookout for a good 
Rum wife, also falls for Daphne. 
She is intrigued by his search 
for a forgotten Ottoman recipe, 
but can she love him in return? 
Or will a family secret, deeply 
rooted in the painful history        
of the city itself, threaten their 
chances? 

This story of hopeful begin-
nings, and ancient traditions       
introduces a sparkling literary 
voice sure to transport and      
entertain. 

Nektaria Anastasiadou’s first 
novel is published by Hoopoe, 
the fiction imprint of the         
American University in Cairo 
Press. 

Anastasiadou is the 2019 

winner of the Zografeios Agon, 
a prestigious Greek literary 
award founded in nineteenth-
century Constantinople. She       
is currently developing the     
winning short story into a novel 
written in the Istanbul Greek     
dialect. 

One of her short stories       
was included in the New      
Rivers Press American Fiction 
Anthology 2019.  

She also received honourable 
mentions in Ruminate’s 2015 
Short Fiction Contest and  
Glimmertrain’s New Writer 
Contest (May/June 2017). 

Anastasiadou lives in Istanbul. 
She speaks Greek, Turkish, 
English, French, Spanish, and 
Italian. She writes in Greek and 
English. 

A Recipe for Daphne by   
Nektaria Anastasiadou can      
be ordered online via 
Amazon.co.uk 

More information on the book 
is available at www.nektariaa-
nastasiadou.com/a-recipe-for-
daphne

A Recipe for Daphne, 
debut novel from  
Nektaria Anastasiadou



Priyanka Chopra and Nick Jonas 
announce Oscars 2021 nominations 

Bollywood star Priyanka Chopra and her husband, pop-star 
Nick Jonas, announced the Oscars 2021 nominations in a        
two-part presentation on Monday.  

The leading nominees are: Mank, The Father, Judas and       
the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal, and 
The Trial of the Chicago 7. 

Sacha Baron Cohen, Carey Mulligan, Olivia Colman, Daniel 
Kaluuya and Sir Anthony Hopkins are among the British stars 
nominated for this year's Oscars. 

It's also the most diverse Oscars ever, with nine of the 20       
acting nominees from ethnic minority backgrounds.  

The 93rd Academy Awards ceremony will be an in-person 
event that will air live on April 25. The ceremony used to be       
traditionally hosted at a sole location, the Dolby Theatre in       
Hollywood, but due to the ongoing coronavirus pandemic, it will 
be held at various locations. 

A statement released by the Academy of Motion Picture        
Arts and Sciences last month reads: "In this unique year that 
has asked so much of so many, the Academy is determined to       
present an Oscars like none other, while prioritising the public 
health and safety of all those who will participate."
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Andrea Georgiou 

Beyoncé makes 
history with  
28th Grammy win 

 
Beyoncé is now the holder of 

the record for most Grammy 
wins by a female artist and by 
any male or female singer. 

The winning streak started 
before the televised Grammys 
2021 ceremony on Sunday night 
when Beyoncé and her 9-year-
old daughter Blue Ivy Carter won 
the award for Best Music Video 
for Brown Skin Girl. 

Beyoncé and fellow Houston 
native Megan Thee Stallion also 
made history as the first pair      
of women to ever win Best Rap 
Performance with the remix of 
Megan Thee Stallion's Savage.  

But it was Beyoncé’s win for 
Best R&B performance for Black 

Parade that put her over the top. 
She said she was overwhelmed 

by breaking the record.  
“I am so honoured, I’m so   

excited…As an artist, I believe 
it’s my job and all of our jobs       
to reflect the times. It’s been 
such a difficult time so I wanted 
to uplift, encourage, celebrate 
the beautiful Black queens and 
kings that continue to inspire me 
and inspire the whole world. 

“This is so overwhelming.   
I’ve been working my whole life, 
since nine years old. I can’t      
believe this happened. This is 
such a magical night,” she said.  

The singer also congratulated 
her daughter during her speech, 
saying she was “so proud” of 
her. 

Beyoncé now has the same 
amount of Grammys as producer 
Quincy Jones.

Jennifer Lopez and her fiancé 
Alex Rodriguez have responded 
to reports that they have split up, 
calling them "inaccurate." 

Rumours swirled on Saturday, 
after a source said the power 
couple had "hit a rough patch" 
and had unofficially split up.  

"She's working in the Domini-
can Republic and he's in Miami 
so it's tough seeing each other, 
especially with quarantining and 

COVID,” the source claimed. 
However, the pair said in a 

joint statement: "All the reports 
are inaccurate. We are working 
through some things." 

And on Monday, Alex travelled 
to reunite with JLo in the Domini-
can Republic, and shared photos 
from his trip on social media, 
alongside a reflective message: 
"Happy Monday. New week. 
New day. Onward. Upward."

Jennifer Lopez denies split from 
Alex Rodriguez

Since signing a record 
deal with Cobalt Music 
last summer, Konstanti-

nos Pantelidis has been praised 
for his uncanny resemblance 
to his late brother, the great 
Pantelis Pantelidis. 

Last weekend, the 18-year-old 
singer was a guest of Panos 
Kiamos on Greek TV music 
show Spiti Me To Mega.  

Introducing Konstantinos to 
the stage, Kiamos said: “I have 
always enjoyed collaborating 
and performing with up and 
coming singers. I believe my 
next guest has a great deal of 
talent. His name has a long 
history and he will continue it 
with dignity.”   

Konstantinos’ performance, 

especially when he sang songs 
of his late brother, set Twitter 
on fire, with fans observing how 
his voice is strikingly similar      
to that of Pantelis’. I had goose-
bumps listening to him, that’s 
for sure! 

Konstantinos also released 
the video clip of his new single, 
Kairo Tora Paei, on the night. 

Just like his brother, Konstan-
tinos kicked off his music career 
by uploading videos of himself 
singing, to his social media   
accounts. The songs were 
Kane Afto Pou Theleis, which 
he penned and composed,  
followed by Me Thes Akoma. 

His first official song               
release, Ki An Me Miso, came 
in November 2020. 

February 18, 2021, marked 
five years since the passing of 
Pantelis Pantelides.  

The singer tragically died in 
a horrific car crash at the age 
of 32. He was one of Greece’s 
most loved and popular singers 
and the announcement of his 
death left the entire nation and 
Greeks worldwide saddened.  

He was considered not only 
an incredible singer, but also 
a talented songwriter and         
lyricist.  

In 2012, Pantelis filmed a 
video singing his original  song, 
Den Tairiazete Sou Leo,          
accompanied by his self-taught 
acoustic guitar playing, and 
sent it to his friends who then 
posted it on YouTube. The video 
went viral, reaching over 1  
million views in a short period 
of time, and ultimately led to a 
record contract.  

His debut album went double-
platinum. Pantelis’ captivating 
and distinct voice soon became 
recognised and his songs were 
being played across Greek 
radio stations and clubs. 

Apart from his talent as a 
singer and songwriter, people 
also loved him for his down-to-
earth personality and approach-
able manner. 

He worked with many Greek 
musicians including Giorgos 
Mazonakis, Vasilis Karras,  Des-
pina Vandi, Paola and others, 
and won many music awards. 

Konstantinos Pantelides’ TV performance 
reminds fans of his late brother
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Just as he did with Who The 
Devil Made It?, Peter Bogda-
novich is keeping history 

alive with Who The Hell’s In It? 
He was there at the crossroads, 
between the Old and New Holly-
woods, as an actor, then as a       
repertory programmer, a critic, a 
director, and a confidante. And  
always as a fan, whose love for 
movies has only increased over 
the years. There are so many 
wonderful memories contained in 
these pages, so many lovingly 
rendered details, so many en-
grossing stories. And somehow, 
all of the actors and actresses 
here, from Brando to Clift, from 
John Wayne to John Cassavetes, 
seem at once human and larger 
than life. Who The Hell’s In It? is 
indispensable  

- Martin Scorsese 
 
From Peter Bogdanovich -         

director, screenwriter, actor, and 
cinema scholar - 26 fascinating 
portraits of Hollywood’s most      
acclaimed movie actors and        
actresses: stars whom he has 
known, admired, and occasionally 
worked with. 

With an acute and affectionate 
eye, Bogdanovich shows us  
Marlon Brando, refusing to play 
the same from one picture to the 
next, yet ever recognisable as the 
great actor, in spite of himself; 
Jerry Lewis, whose goofy comedy 
represented the nine-year-old     
in all of us; and Cary Grant, the 
epitome of screen elegance,      
benignly aware that in life even 
he could never live up to his own 
legend. 

Bogdanovich captures brilliantly 
- in their own words and his - the 
personality, the work, the style 
and the enduring iconic appeal of 
America’s movie greats. 

His feature films as director     
include Targets, The Last Picture 
Show, What’s Up Doc? Paper 
Moon, Daisy Miller, Saint Jack 
and Mask. He has published 
books about Orson Welles,        
Howard Hawks and John Ford. 

This book contains portraits 
and conversations with Holly-
wood stars such Lauren Bacall, 
Humphrey Bogart, James Cagney, 
Charlie Chaplin, Montgomery Clift, 
Marlene Dietrich, Henry Fonda, 
Audrey Hepburn, Boris Karloff, 
Dean Martin, Marilyn Monroe, 
River Phoenix, Sidney Poitier, 
Frank Sinatra, and James Stewart, 
among others.  

These twenty-six portraits and 
conversations are unsurpassed 
in their evocation of a certain kind 
of great movie star that has      
vanished. Bogdanovich’s book is 
a celebration and a farewell. 

 
Excerpts from the book: 

 
AUDREY HEPBURN - At the 

age of thirty-four, she was approved 
by Cary Grant, age fifty-nine, to 

play opposite him in one of his 
last pictures Stanley Donen’s      
delightful 1963 Charade.  

Grant actually retired only three 
years later because he felt he was 
getting too old to be a leading   
man opposite young women. 
With Audrey, however, the age 
difference was totally acceptable: 
she always seemed far wiser and 
more mature than her years. In the 
last twenty years of her life she 
was most frequently associated 
with the free-spirited, unpredict-
able and inimitably stylish Holly 
Golightly in Breakfast at Tiffany’s, 
a girl born in the South.  

In the movie, when she says,      
“I love New York,” you love it all for 
the magic she herself brings to 
the mythology of a great melting 
pot. Blake Edwards - one of the 
best filmmakers of the last fifty 
years - understood this profoundly 
while making the picture. It’s clear 
by the way he brings Hepburn into 
the film at the very beginning: an 
empty, early dawn Fifth Avenue: 
a single cab: a tall, striking, un-
mistakable figure gets out, walks 
toward Tiffany’s in a long shot, and 
Hepburn’s title - card fades in, the 
“Moon River” theme playing with 
all the utter confidence of certain 
nostalgia. From start to finish,  
Edwards knew it: this was Hepburn’s 
picture, and he is never away 
from her for long. She is timeless. 

 
MARLON BRANDO - The first 

and only star I ever asked for an 
autograph was Marlon Brando; 
he was also the first star I had met. 
It was around New Year’s 1954, I 
was fourteen, and had just seen 
a matinee at New York’s City 
Center starring José Ferrer in a 
heavy drama, The Shrike. Outside 
on the darkening winter sidewalk, 
I was looking at the posters pro-
claiming the production “a major 
cultural event,” when I glanced up 
the street toward Seventh Avenue, 
and instantly from about a half-
block away recognised the person 
coming toward me. My heart started 
beating faster as I quickly turned 
back to the poster. I felt I had to 
talk to him: it was Marlon Brando, 
for God’s sake, and if I didn’t get an 
autograph, no one would believe 
I had just seen him walking up 
55th Street toward Sixth Avenue. 

I knew Brando was in town 
shooting the longshoreman drama 
On the Waterfront, with Elia Kazan 
directing, but I didn’t know until I 
saw the film eight months later that 
he was wearing his costume home: 
soon-to-be-familiar-to-the-world 
gray checkered jacket, work pants 
and motorcycle boots. I glanced 
again; when he was just a few feet 
away, absorbed in thought, hands 
shoved into the jacket’s side 
pockets, I turned and approached 
him, saying, “Mr. Brando, may I 
have your autograph?” 

He didn’t alter his step a fraction, 

looked at me briefly, and just kept 
walking as he said, fairly deadpan, 
with that slightly nasal Midwestern 
twang, “Yeah.” I fell in step with him, 
starting to search for a pad and 
pencil I knew I had somewhere, 
which is what I muttered. Brando 
looked over at me, still walking, 
and said, not unpleasantly, “You 
got a pen?” I repeated that it was 
on me someplace and, to fill the 
moment, said enthusiastically that 
I had just seen José Ferrer in The 
Strike. Had he seen it? “Yeah,” he 
said, “I thought it stunk.” 

I stammered something meek, 
finally found the pencil and small 
pad, handed them over. Still  
without hesitating or changing his 
stride, Brando signed his name 
lengthwise on the pad, first name 
above the second, then gave it and 
the pencil back to me. I thanked 
him and, still a bit thrown by his 
comment on the Ferrer production, 
couldn’t really get it together for 
another remark, mind speeding 
the whole time to a kind of blurred 
blank.  

At this point in his career, Brando 
was already a kind of legend and 
yet he had appeared only in two 
successful Broadway plays and 
five films, of which two had done 
poorly at the box office. When I 
ran into him on the street, I’d seen 
four of those five film performances 
more than once: seen him as 
Stanley Kowalski in A Streetcar 
Named Desire; in the title role for 
Viva Zapata!; as Marc Antony in 
the production of Shakespeare’s 
Julius Caesar; and as the rebel 
biker in The Wild One. 

Brando’s first picture, The Men, 
had not been in circulation since 
its small initial 1950 release; 
when it was reissued the title was 
changed to Battle Stripe to make 
it seem like a new war film. It fared 
no better. The Wild One (despite 
the success of Streetcar and mod-
erate winners Zapata and Caesar) 
had recently opened in New York 
as the top half of a one-week 
double-bill, a sure sign that the 
studio didn’t think it would work 
commercially. 

Meanwhile, Brando is brilliant 
in both, and was already by this 
moment in time the hippest actor 
there was, the most influential, 
most imitated, most controversial, 
most respected by other actors.  

For years I treasured the little 
piece of paper with Brando’s sig-
nature on it, carrying it in my wallet 
long into my twenties (though now 
it’s lost). That evening, on the bus 
home, I felt a kind of magical sense 
of being special, of being among 
the chosen; why else would I be 
lucky enough to have had such 
an encounter?  

 
CARY GRANT - “President 

Kennedy called me once from the 
White House for precisely that 
reason!” Cary Grant was answer-

ing a question of mine, grinning 
broadly, buoyant as a kid. We were 
in his Beverly Hills living room     
toward the end of January 1985, 
soon after he had turned eighty-
one: though in no way looking 
much over sixty-five, he had only 
another year and a half to live.  

“My secretary told me the Presi-
dent was on the line,” Grant went 
on cheerily, “so naturally I was 
curious why he was calling and 
picked it right up - said, ‘Hel-lo!’ 
The President said he was sorry 
to bother me - I said not at all - 
and he told me that his brother, 
the Attorney General, was on the 
line with us, too. So I said “Hel-lo” 
to the Attorney General as well, 
and then I asked what I could do 
for them. “Well,” the President said, 
“Bobby and I were just sitting here 
in the Oval Office talking, and we 
both decided that we wanted very 
much to hear Cary Grant’s voice 
- we wanted to hear you speak!” 

 
MONTGOMERY CLIFT - Peter 

Bogdanovich recalls meeting the 
actor Montgomery Clift four years 
after Clift had been involved in        
a car accident, which left him      
partially disfigured. 

A Rolls Silver Cloud pulled up 
in front of the New Yorker movie 
theater one afternoon around four, 
and a tall, stately woman got out, 
followed by a thin, frail man whom 
I immediately recognised as 
Montgomery Clift. As though in 
somewhat of a trance, the two of 
them made their way into the  
theatre, where we were running  a 
couple of Hitchcock pictures. One 
of them was I Confess (1953), 
starring Clift, and I guess that was 
the reason they had come all the 
way up to 89th Street and Broad-
way that gray spring day in 1961. 

I was standing at the back of 
the theatre watching. About half-
way through, I saw Clift come up 
the aisle, slumped over, weaving 
a little. At the back, he lit a cigarette 
and turned to look at the screen 
again. I came up and said I worked 
there. He was polite. I said I liked 
the picture and asked if he did. 

The huge image on the screen 
at that moment of his pre-accident 
beauty must have seemed to mock 
him. He turned away and looked 
at me sadly. “It’s…hard, you know.” 
He said it slowly, hesitantly, a little 
slurred. “It’s very…hard,” he said.  

A few steps away was a        
“request book” Talbot (the cinema 
owner) had set up for his patrons, 
in which audiences were encour-
aged to write down what movies 
they would like to see. I told Clift 
about the book and said I wanted 
to show him something. He followed 
me over, puffing his cigarette       
absently. I leafed through the book 
quickly and found the page on 
which I had noticed a couple of 
days before that someone had 
scrawled in large red letters: “ANY-
THING WITH MONTGOMERY 

CLIFT!” The actor stared at the 
page for several moments. “That’s 
very…nice,” he said, and continued 
to look down. I realised he was 
crying. He put his arm around me 
unsteadily and thanked me for 
showing it to him.  

He made only two films more 
before he died five years later at 
the age of forty-six - a lost poet 
from Omaha, Nebraska, the most 
romantic and touching actor of 
his generation. 

 
JERRY LEWIS - Jerry Lewis to 

Bogdanovich on the first laugh 
Lewis ever got onstage: “I was 
five years old. My mum and dad 
had a tux made - I worked in the 
borscht circuit with them - and I 
came out and I sang, ‘Brother, 
Can You Spare a Dime?’ the big 
hit at the time . . . It was 1931, and 
I stopped the show - naturally - a 
five-year-old in a tuxedo is not 
going to stop the show? And I 
took a bow and my foot slipped 
and hit one of the floodlights and 
it exploded and the smoke and 
the sound scared me so I started 
to cry. The audience laughed - 
they were hysterical . . .So I knew 
I had to get the rest of my laughs 
the rest of my life, breaking,       
sitting, falling, spinning.” 

 
penguinrandomhouse.com  

Copyright © 2004  
by Peter Bogdanovich 

About the Author 
At 16, Peter Bogdanovich talked 

his way into acting classes with 
Stella Adler; at 20, he persuaded 
Clifford Odets to let him direct one 
of his plays Off Broadway; and  he 
went on to befriend and write about 
the golden-age movie directors 
he idolised.  

As soon as Bogdanovich became 
a director in his own right, his self-
assurance didn’t endear him to 
some of the town’s young auteurs 
or old legends: “I judge myself 
against the directors I admire - 
Hawks, Lubitsch, Buster Keaton, 
Welles, Ford, Renoir, Hitchcock. 
I certainly don’t think I’m anywhere 
near as good as they are, but I 
think I’m pretty good.”  

Bogdanovich directed two     
arguably perfect films only to see 
his career run aground after a 
series of flops. He never dis-
appeared or stewed in defeat for 
long, and he has enjoyed no fewer 
than three critically hailed come-
backs, as well as significant success 
as a documentarian.  

He has also shown himself to 
be a surprisingly supple actor in 
such roles as The Sopranos’ Dr. 
Elliot Kupferberg, and in The Other 
Side of the Wind, recently released 
on Netflix, playing a version of 
himself named Brooks Otterlake.  

 
Source: vulture.com  
and en.wikipedia.org

Book Review: Who The Hell’s In It?
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Silk Road 
 
Tiller Russell’s real-life crime 

thriller is based on the 2014 Rolling 
Stone article by journalist David 
Kushner titled “Dead End on Silk 
Road: Internet Crime Kingpin Ross 
Ulbricht’s Big Fall.” Nick Robinson, 
the young actor from JURASSIC 
WORLD and LOVE, SIMON plays 
Ross, a charismatic young man in 
his twenties and the brains behind 
Silk Road, the infamous website 
that started selling drugs on the 
black market. Even though Ross is 
an idealistic young man and eager 
to succeed, he soon finds himself 
addicted to his creation which     
becomes a multimillion operation. 
Meanwhile, Rick Bowden (Jason 
Clarke), a dangerous DEA agent 
is determined to track Ross down 
by any means… 

Russell’s thriller feels quite        
authentic and is highly watchable 
thanks to Robinson’s presence. He 
makes his greedy character quite 
sympathetic despite his actions 
and is well supported by Clarke 
as the discredited but dangerous 
agent, who goes undercover in 
order to expose his target. Paul 
Walter Hauser, fresh from playing 
the title role in Clint’s Eastwood’s 
RICHARD JEWELL is effective as 
Curtis Clark Green, one of Silk 
Road’s associates, who becomes 
one of the first FBI victims.  

Russell delivers the goods even 
though he has taken quite a few 
liberties with the story, so it is       
difficult to know the exact truth 
behind the legend. 

 

Locked Down 

A valiant effort from the produc-
tion team to deliver a heist movie 
during locked down. Director Doug 
Liman and writer Steven Knight set 
the action of their urgent film in 

London during the first lockdown 
earlier last year.  

Linda (Anne Hathaway) and 
Paxton (Chiwetel Ejiofor) are no 
longer an item but are stuck        
together in the same house. She 
is an ex-Harrods employee and 
now works from home via zoom 
wheeling and dealing for her high-
powered job when the idea first 
springs to her mind to steal a 
priceless diamond from Harrods… 

The dialogue feels overstretched 
and forced in the early scenes, but 
once the film changes gear for the 
heist it moves more swiftly but it is 
probably too late to save the day.  

 

Preparations To  
Be Together For 
An Unknown 
Period Of Time 

This Hungarian film by Lili Horvat 
tells the story of Marta (Natasa 
Stork), a 40-year-old neurosurgeon 
who abandons her successful 
career in America for a new life 
back in Budapest. Her decision is 
prompted after she falls in love but 
sadly the man never turns up at the 
arranged rendezvous… 

Stork is remarkable as the 
woman torn between her duty for 
her work as a doctor and her love 
for this man, who clearly does not 
deserve her devotion and sacrifice. 
An honourable film about a coura-
geous woman! 

 

Fukushima 50 
 

It is ten years since the          
Fukushima disaster in Japan which 
first began with an earthquake 
before the tsunami hit the coastal 
nuclear plant. This spectacular film 
directed by Setsuro Wakamatsu 
is based on Ryusho Kadota’s book 
“On the Brink: The Inside Story of 
Fukushima Daiichi” and brings to 
life the story of the courageous 50 

workers who put their lives on the 
line in order to prevent the power 
plant from exploding….  

Wakamatsu directs with frenetic 
energy many intense set pieces 
with an impressive cast led by Ken 
Watanabe as the head of the 
power plant. A disaster movie 
much more terrifying than all those 
Hollywood movies of the genre 
because it is true! 

 

Killing Escobar 

David Whitney’s exciting docu-
mentary tells the story of Peter 
McAleese, a Scottish mercenary, 
and an ex-SAS operative, who in 
1989 was hired by a Colombian 
drug cartel to assassinate the 
world’s most powerful drug baron 
“Bring Me the Head of Pablo       
Escobar” becomes the aim for the 
British commandos’ mission before 
they begin an intense training 
deep into the Colombian jungle.  

The man himself, now in his late 
seventies tells the story with the 
help of some well shot drama       
re-construction sequences shot in 
the jungle. It won’t be a surprise 
if Hollywood picks up the story!  

 

VIY 
 

This remarkable Russian horror 
made in 1967 is based on a short 
story by the great writer Nikolai 
Gogol, who tells the story of a 
young priest forced to spend three 
nights in a small church of a remote 
village with the corpse of a beau-
tiful young witch… 

Directors Konstantin Yershov 
and Georgi Kropachyov’s striking, 

and highly influential film predates 
many films throughout the years 
including A CHINESE GHOST 
STORY. This must have Blu ray 
double disc also includes A HOLY 
PLACE, Djordje Kadijevic’s 1990 

version of the same story made 
in Yugoslavia. Its added flashback 
sequences with the young witch 
resemble more Hammer Horror 
rather than the Russian classic! 
(Eureka Entertainment) 

 
THE EARTH ASLEEP: Another 

film this week to commemorate 
the 10th year anniversary of the 
Tohaku earthquake and tsunami, 
which killed over 16,000 people. 
Clara Casian’s deeply moving 
documentary combines testimo-
nies from survivors with archive 
footage from the devastation. A 
lyrical film about grief, destruction, 
and immense trauma! 

 
MINDWARP: This post-apoca-

lyptic sci-fi horror made in 1991 is 
like a demented version of TOTAL 
RECALL. Judy (Marta Alicia) is 
trapped in a futuristic utopia where 
her only escape is computer      
fantasies. One day she finds her-
self in a distant wasteland full of 
nasty Crawlers but thankfully she 
is saved by Stover (Bruce Camp-
bell), a young rebel who takes her 
under his wing…Its original title 
BRAIN SLAHER says it all - a night-
mare filled with buckets of blood. 
Enjoyable and fun with Campbell 
(EVIL DEAD) at the peak of his 
powers! (Eureka) 

 
LUCKY: Natasha Kermani’s 

intriguing chiller is written by Brea 
Grant, who also plays May, a 
successful novelist targeted by a 
mysterious man. Every night this 
masked intruder breaks into May’s 
house wanting to kill…It is suitably 
atmospheric with a committed lead 
performance from Grant, while the 
GROUNDHOG DAY premise works 
well in keeping the suspense going 
but unfortunately by the end it 
loses its grip. (SHUDDER) 

 
LOS CONDUCTOS: An imagi-

native first feature from Colombia 
written and directed by Camillo 
Restrepo, who tells the story of a 
man (Luis Felipe Lozano) now 
free from the clutches of a sect 
and ready to revenge its leader. 
A violent psychedelic dream that 
takes you on a trip like an addic-
tive  drug from a new cinematic 
voice! (MUBI) 

 

Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

It was a year ago today that 
the realisation began to hit 
home this episode in the 

history of mankind was not a 
screenplay for the latest Holly-
wood apocalyptic movie. This 
was real, very real. A dangerous 
and deadly virus was infecting 
and killing at an alarming rate. 
So much so that on 23 March 
2020 the Prime Minister began 
his address to the nation by 
saying “The coronavirus is the 
biggest threat this country has 
faced for decades – and this 
country is not alone.” It would 
be trite to say and the rest is 
history, though of course that 
is exactly what we have been 
living through, the making of 
history.  

Today we are in a different 
place, primarily due to the      
extraordinary achievement of 
medical science and the various 
vaccines, yet we still find our-
selves in another lockdown. 
For now Covid infections and 
deaths in the UK are decreas-
ing, but elsewhere in Europe 
cases are on the rise again. 
Despite that hundreds of   
thousands of us have booked 
holidays on the Continent from 
as early as May. Mad dogs and 
Englishmen. To quote film direc-
tor Akira Kurosawa: “In a mad 
world only the mad are sane.” 
I consider myself to be firmly 
on the cusp. 

It was also a year ago today 
that I knew this column would 
need to adapt to the rapidly 
changing environment which 
included the closing down of 
theatres and other live enter-
tainment venues. Between then 
and now, I have managed to 
review just three live shows.      
A depressing thought for all  
involved. So to mark this        
dubious one year anniversary, 
I chose to chew the cud with 
another BBC (British Born 
Cypriot), my cousin Stav who 
has been on furlough since 
April. Happy man I thought, 
wrongly. “Medro da lepta, dez 
orez, dez evthomathez…i 
theftera en dridi, i baraskevi 
en savvado…I’m in the middle 
of another meltdown.” Appar-
ently being paid to stay at home 
is not much fun. Halfway through 
our gouvenda as I zoomed  
out of his melancholia, I had       
a Damascene moment. Lock-
down, 1.0, 2.0 or whatever we 
are calling it now, has a great 

deal of positives for me. The 
silence, the lack of mass human 
contact, the exultant dawn 
chorus and yes Greta Garbo – 
“I vant to be alone” – was right 
after all.  

We have all found our own 
way through this drama and 
yet despite the 335 deaths 
which were announced by 
Boris Johnson on that fateful 
day last March, now having 
risen to over one hundred and 
twenty five thousand, many of 
us are counting down the days 
to the reopening of barbers and 
hairdressers, supping a pint in 
a beer garden or worrying about 
the shenanigans of a rich     
dysfunctional family concerned 
about being seen as racist. Each 
to their own, but that means 
becoming a gregarious human 
again in what are likely to be 
crowded and frenzied spaces 
as people let their hair down. 
I’m bald. Like Stav, I’ve been 
counting the days too but for 
completely opposite reasons. 
My wish list is cinemas, coffee 
bars and most of all charity 
shops. The donations are piling 
up. 

Boris Johnson is backing the 
idea for a day of reflection on 
23 March to remember those 
who have died during the  
pandemic. My own reflections 
and memories of the past year 
are very mixed. I still can’t sew, 
cook or draw and struggle more 
than ever before to describe a 
“normal” life. Does that state 
actually exist?  Later this year, 
more likely in 2022, there will be 
a review of how the authorities 
handled Covid. Don’t hold your 
breath because back in 2016 
there was a cross government 
pandemic drill, Exercise Cygnus, 
and those conclusions have 
still not been published. So 
much for politicians and trans-
parency. Never the twain shall 
meet. But this is far too serious 
to ignore especially as scientists 
are predicting another viral 
visitation in the not too distant 
future. 

We shall overcome some-
day but until then, vastakse, 
because the bumpy road of 
the past twelve months has a 
few more pothole surprises 
along the way. An anniversary 
like no other. “Holding back the 
years…Thinking of the fear 
I've had so long…” 

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

One year and  
counting... 
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When everything is going 
well, we feel the world 
is great, we notice the 

beauty of the blue sky, the green 
grass, trees, nature and all its glory. 
Bring on the tree huggers and let's 
join them for a party. The music goes 
on, and we are probably singing 
and dancing to our favourite tunes. 
We appreciate life itself, along with 
the freedom to live and enjoy it. 
Life is worth living and all this is 
perfect for our well-being. 

At times of despair, when things 
are looking a little bleak, it is easy 
to slip into that slippery slope of 
no hope and lose faith of a better 
and brighter future ahead. Many 
have been there, at points in their 
life, where troubles accumulate, 
escalate, and it feels like a no end 
road with no way out. We now really 
can't see the wood from the trees 
and will just give up or give in to 
whatever is going on around us. It 
is easy for others to say ‘don't worry’, 
and everything will be alright. It 
won't be alright if we just sit there 

and watch everything float by. We 
have to live in the moment, to work 
on things with hope and faith, with 
action plans, decisions and physical 
action for some of the things to 
change and for some resolutions. 
The things that most definitely can't 
be altered at the particular moment 
in time, we try to make a positive 
out of the negative situation. Surely 
there must be a reason for all this, 
or it just wouldn't make sense. 

The most important thing in all 
of our situations is to accept it first. 
We are in a situation and it is not 
always because of our own doing, 
but just life occurrence. Health and 
well-being is our richest asset, not 
wealth and materialistic things. Of 
course having good finance helps 
make life comfortable, but what if 
we are not healthy, or don't have 
our loved ones to share and enjoy 
all that financial comfort with? It 
can then just feel like we are in a 
luxury hotel, but in a room all alone, 
day in, day out, for eternity. Just 
being alive is the gift and each day 

we breathe is another daily gift 
added. Using this as a mantra helps 
us remember how precious life 
really is, even with all its hurdles, 
trials and tribulations.  

Any loving, kind and caring 
people around us, family or friends 
that have been there throughout 
the good and the bad times, we 
should really appreciate and value  
as another blessing or bonus gift. 
Real friendship and respect cannot 
be bought, it is gained through trust 
and respect. Having that positivity 
of trust in another person makes 
us feel safe and secure. 

Being alone, but not feeling 
alone, is what makes the difference. 
We may live alone, but knowing 
those others are around us, when 
needed is what counts. We don't 
have to be needy or give others 
a headache with demands, but 
having our loving, caring people 
around us is powerful in itself, as 
we know we have a safety net to 
catch us if we fall.  

Double whammy, the loving 

caring people are not only there 
for you, but they are positive also,  
and will lift you when needed. 
They believe in you and life itself, 
these are the people required at 
hard or times of doubt. It should 
work both ways, so when others 
doubt or go through difficult times, 
make sure you throw back some 
of that positive fairy dust their way. 
You don't have to be in their face 
all the time, but let them know you 
are there, be it a listening ear or 
with valued precious time. 

Surround yourself with positive 
people. Positivity is found by many 
successful people. If people tried 
to do things without the power of 
positivity, people wouldn't take the 
risk or chance to win or achieve 
desired goals and ambitions. We 

only have to look at top athletes 
and sports people. They have to 
believe that they can do it, and 
they are half way there, as any 
doubts mentally would set them 
back. They work towards their goal 
mentally and physically in pre-
paration to win. With a top coach     
and positive input, the winning 
outcome will be greater achieved. 

Avoid negativity and negative 
people. Remove yourself from 
them as much as you can, or totally 
if possible. Block out their voice of 
judgment as muffled water noise, 
air it if you have to, and then discard 
it. It is wasted negative energy 
that will drain you of any change or 
progress you could obtain. 

How many of us have worked 
in the last year with positive mind 

set? Many of us have utilised the 
time, being constructive and work-
ing on things we may never have 
ordinarily got the chance to do. If 
we can look back and say: "I didn't 
waste all that time," we have defini-
tely achieved.  

As we know, life works in cycles 
in all aspects, with good and bad 
in rotation along with it. We know 
therefore that there is hope for a 
positive change after any negative. 
Have faith and hope in all. 

Believe in the power of positivity 
and change. Let's all help each 
other with it when we need it most.  

Love and Sparkles, 

Samsara x  
www.samsarabellydancer.co.uk

Samsara’s Top Tips on  
Fitness, Nutrition, Beauty  
and Lifestyle Samsara

Power of positivity

Cooking with Loulla Astin 
Κυρά Σαρακοστή / Mrs Lent with 7 legs

If you have young children, 
this is a fantastic old Greek 
tradition to embrace and to 

make with them on the first 
week of Lent. Mrs Lent with 
seven legs can be made using 
flour and water, or paper - it’s 
just for fun, not for eating!  

It reminds me of the chocolate 
advent calendars we give to 
our children in the UK, to count 
down the days till Christmas; 
this is similar but for Easter. 

On the first Saturday after 
Clean Monday, you remove  
one of the dolls’ seven legs and  
you continue doing this every 
Saturday thereafter, counting 
down the weeks until Easter 
Sunday. After the last leg is     
removed, the doll is hidden in a 
bowl of fruit, and whoever finds 
it, receives a special blessing.  

Below is an old Greek poem, 
which I have translated as best 
I can: 

 
E Kyra Sarakosti (Mrs Lent) 

 is an old myth, 
Our grandmothers would 

make her with flour and water. 
For decoration they put a 

cross on her head,  
But they forgot her mouth       

because she was fasting for a 
long time. 

They counted the days with 
her seven legs, 

They cut off one a week until 
Easter arrived. 

Mrs Lent has seven legs, as 
many weeks as the Easter fast. 
Every Saturday after Kathari 

Theftera (Clean Monday), one 
foot is cut off. 

She has her hands together 
because she is praying, 

She has no mouth because 
she is fasting, 

She has no ears so she can’t 
hear any gossip, 

She has no nose so she cannot 
be tempted with food smells. 
 

Ingredients: 
1 1/2 cups flour 
1/2 cup water, approx 
1/2 cup salt (so it last longer) 
1 tsp ground cinnamon or 

mixed spices (so the dough 
smells nice) 

Whole cloves for decoration 
 

Method: 
Place flour, salt, cinnamon 

and water in a bowl, mix well 
until you have a soft playable 
dough. 

Shape into a large doll      
adding seven legs at the bottom 
of her skirt. Make sure you 
make a small hole on top of her 
head to thread a string through 
and hang her up. 

Bake in a medium oven at 
170c for 25 minutes or until 
cooked. Once cooled, you can 
paint the doll if you like.
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Michael Yiakoumi

Fixtures  
Premier League 
Friday 19th March 2021 
Fulham v Leeds United 20:00 Sky Sports  
Saturday 20th March 2021 
FA Cup Quarter Finals 
AFC Bournemouth v Southampton 12:15 BT Sport  

Everton v Man City 17:30 BT Sport 
Premier League 
Brighton v Newcastle 20:00 Sky Sports  
Vanarama National League 
Barnet v Chesterfield 3.00pm 
Sunday 21st March 2021 

FA Cup Quarter Finals 
Chelsea v Sheffield United 13:30 BBC One  
Leicester City v Man Utd 17:00 BBC One 
Premier League 
West Ham United v Arsenal 15:00 Sky Sports  
Aston Villa v Tottenham Hotspur 19:30 Sky Sports  

Premier League
Man City move 17 points clear

Manchester City moved 17 
points clear of the pack 
with a 3-0 win at Fulham 

on Saturday with John Stones con-
tinuing his surprising goalscoring 
touch and Sergio Aguero redisco-
vering his. Defender Stones, who 
had managed one goal in his first 
170 Premier League appearances, 
has now netted four in his last 10. 
His close-range effort broke Fulham’s 
resistance two minutes after the 
interval and after Gabriel Jesus 
capitalised on a Fulham mistake 
to make it 2-0, Aguero netted a 
penalty to grab his 181st City 
league goal, first for 14 months. 

Chelsea’s 0-0 draw at Leeds 
United made it 12 games without 
defeat since Thomas Tuchel re-
placed Frank Lampard in charge. 

Everton lost to Burnley Chris 
Wood and Dwight McNeil gave 
Burnley a 2-0 lead and while 
Dominic Calvert-Lewin did pull a 
goal back for the hosts they could 
not avert a 7th league defeat at 
Goodison Park. 

A WBA 1-0 defeat by Crystal 
Palace left them struggling. 

“There’s 27 points available and 
20 needed,” West Brom manager 
Sam Allardyce, who has never been 
in charge of a relegated team in 
the top flight, said. 

Palace captain Luka Milivojevic 
decided the game with a VAR-
awarded penalty while the other 
talking point was Palace’s Wilfried 
Zaha opting not to take a knee 
before kickoff - the first Premier 
League player not to make the 
anti-racism gesture this season. 

“There is no right or wrong  deci-
sion, but for me personally I feel 
kneeling has just become a part 
of the pre-match routine and at the 
moment it doesn’t matter whether 
we kneel or stand, some of us still 

continue to receive abuse,” he said. 
Manchester United and Leicester 

City strengthened their hold on 
top-four places in the Premier 
League with wins on Sunday but 
Tottenham Hotspur’s hopes dimi-
nished as they lost at Arsenal in 
the north London derby. 

Tottenham had the chance to go 
fifth but lost 2-1 at Arsenal despite 
a stunning Erik Lamela goal. The 
Argentine produced an exquisite 
‘Rabona’ in the 33rd minute to put 
Spurs in front but was later sent 
off after a Martin Odegaard strike 
and Alexander Lacazette’s penalty 
had turned the game around for 
the Gunners. 

In the day’s early kickoff, Brighton 
& Hove Albion secured a valuable 
2-1 win at Southampton Goals by 
Lewis Dunk and Trossard clinched 
points West Ham at Old Trafford  
But it was a familiar tale of dis-
appointment for their boss David 
Moyes who has now failed to win 
in 14 league attempts away to 
Manchester United as an opposing 
manager. An own goal scored by 
Dawson in the 53rd minute as 
United kept a fourth successive 
clean sheet for the first time under 
Ole Gunnar Solskjaer. 

Leicester capitalised on crest-
fallen Sheffield United who parted 
company with manager Chris 
Wilder on Saturday. 

Former Manchester City striker 
Kelechi Iheanacho scored a superb 
hat-trick for the Foxes with Ayoze 
Perez also on target and an own 
goal by Ethan Ampadu completing 
the rout. 

Diogo Jota rekindled Liverpool’s 
Premier League top-four hopes with 
the winning goal on his return to 
Molineux ia game that ended with 
a worrying head injury to Wolves 
goalkeeper Rui Patricio.

Arsenal beat Spurs in North London derby

Cyprus football

The Cypriot League has 
created a lot of interest with 
the playoffs underway on 

Friday night with Apollon beating 
AEK 2-0 that leaves them in third 
place below leaders Omonia and 
second placed AEK after the 
weekend results in the Champion-
ship playoffs., 

The Apollon goals came from 
Nicolas Diguiny in the first half and 
Begally Dabo early in the second 
half. 

Omonia claimed an important 
away win over Limassol team AEL 
in this top of the table clash, the 
home team AEL took the lead 
through a spectacular half volley 
inside the box from Andre Texeira 
as early as the fourth minute.  

Omonia equalised when their 
young talent Loizos Loizou scored 
in the 24th minute with a great  
individual goal when he by passed 
one player then striking the ball into 
the right hand corner of the net. 
Marko Sepovic scored the second 
goal for Omonia from the penalty 

spot after an AEL player handballed 
the ball on the goal line in the first 
half added time which turned out 
to be the winning goal and leaves 
Omonia top of the table on 63 points 
followed by AEL and Apollon on 
59 points. 

There was a melee of confusion 
and a scuffle in added time when 
the game was almost finished when 
two players when one from each 
side was sent off 

Olympiakos beat Anorthosis 2-0 
with their goals coming from Fabrice 
Kah in the eight minute and Kings-
ley Sarfo in added tiIn the Relega-
tion play offs Doxa beat Pafos 1-0 
with a late goal from Roman Golo-
bart in the 88th minute. Ethnikos 
Achna beat New Salamis 2-0 with 
their goals coming from Elyssee 
Zakpa in the 44th minute and Idir 
Ouall in the 68th minute. 

Ermis Aradippou beat Paralimni 
1-0 with a goal from Roushias. 

Apoel beat Karmiotissa 2-0 with 
their goals coming from Ganer and 
Ndongala late in the second half. 

Omonia four points clear 

Omonia players elated after beating AEL

New Salamis Manager  
Gursel Gulfer steps down; 
Ex-player Danny Bailey takes 
over at the Reds

New Salamis FC are         
saddened to announce 
that first team manager 

Gurzel Gulfer has stepped down 
from his role at the club.  

They want to thank Gurzel for 
his time with them which was       
an extremely difficult time with 
the stop start of the season,        
and finally the curtailment for the 
league by the FA due to Covid.  

Gurzel left them with some 
great memories especially those       
memorable FA Cup matches 
under the lights at Haringey        
Borough 

Ex-player Danny Bailey will now 
take over at the Reds. 

They are delighted to announce 
that their new First Team Manager 

will be ex-New Salamis Player 
Danny Bailey he played for them 
for several years as his brother 
Trevor Bailey did too. He comes 
with a wealth of coaching and 
playing experience. 

Danny has played 250 plus 
matches in the Football League, 
playing for Bournemouth, Reading, 
Exeter City and Fulham and has 
a wealth of knowledge in the      
non-league game, having played 
for clubs such as Slough Town, 
Weymouth & Wealdstone. 

Danny is also well known in 
coaching circles, with a fantastic 
reputation of developing players 
and putting them on the right path 
to success.  

Welcome home Danny. 

From L/R Gursel Gulfer and Danny Bailey

KOPA Football League to restart on 4th April 2021
KOPA are delighted to      

confirm that community 
football will restart following 

easing of the national lockdown.  
The league will split into two 

sections on restarting, with teams 
placed into each group based       
on their points per game when 
the season was suspended due 
to COVID-19.  

Results from games played 
against teams in the respective 
sections are carried forward       
with the competition decided on 
each team playing against the 
opponents in the section twice 
(with any games played before 
the lockdown being carried         

forward).  
The challenge cup competition 

will also go ahead and the manage-
ment committee will try to complete 
a divisional cup for each section 
depending on how the rest of the 
season progresses. 

Kypros Kyprianou, Chairman  
of KOPA said, “It has been a         
difficult time for our community, 
with COVID-19 impacting all       
of our lives including the loss of 
people very close to our league. 
Although football is lower on  
our list of our priorities, we are 
pleased that the  government’s 
guidelines allow us to get playing 
again from the end of March.  

“KOPA in consultation and       
approval of our clubs has an 
agreed format that enables com-
petitive football to take place to 
some conclusion in the time we 
have, subject to there being no 
further disruption.  

“The overwhelming feeling of 
our clubs was to play again this 
season, so the option to terminate 
the season was avoided. It would 
have been great to have all clubs 
restarting the season but we res-
pect Apoel’s decision to withdraw.” 

 Fixtures have been issued and 
will be updated as appropriate. 

Unfortunately APOEL FC have 
withdrawn from the league. 
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή  21 Μαρτίου 2021 

στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
Wightman Road, το 1ο ετήσιο μνημόσυνο 
του αγαπημένου και αξέχαστου συζύγου, 

πατέρα και παππού 
 

 Δημήτρης Σιφωνιός 
(από Σύμη, Ελλάδα / Αλεθρικό, Κύπρος) 

 
και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του 

να παρευρεθούν. 

Οn Sunday, March 21, 2021 we are holding 
the 1st annual memorial service of our beloved 

and unforgettable husband, father and 
grandfather, Dimitrios Sifonios at the St. John 

the Baptist church, Wightman road, and we 
invite those who honor his memory to attend.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 

Τελούμε την Κυριακή 21.3.2021 στη 1.45 

στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, 

N11 1JJ, το 9μηνο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς, Nίκης Σολωμού 

από τη Λάπηθο, που απεβίωσε στις 26 Ιουνίου 2020, 

καθώς και το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας 

γιού, αδελφού και θείου Μάριου Σολομού πού απεβίωσε 

 την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου.  

O σύζυγος Κώστας, παιδιά: Ιορδάνης, Ξενής και Άντρη, 

γαμπρός Δημήτρης, νύφη Σούλα, εγγόνια: Κωνσταντίνος, 

Αντρέας, Νικόλας, Κρίστοφερ, Αλεξάνδρα, Ντόροθι, Κώστας, 

τα δισέγγονα της, καθώς και ο εξάδελφος Πανίκος με την 

οικογένειά του. 

Αιωνία τους η μνήμη. 

Μας λείπετε και οι δύο, πάντα στις καρδιές και στις σκέψεις μας. 

 

 

 
 

 

We are commemorating the 9-month memorial of our beloved and 

unforgettable wife, mother and grandmother, Niki Solomou, from 

Lapithos, who passed away on 26 June 2020, and the 40-day 

memorial of our beloved son, brother and uncle Marios Solomou, 

who passed away on Friday 28 of January 2021. 

The service will take place on Sunday 21.3.2021 at 1.45 at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ. 

Husband Costas, children Iordani, Xenis, Andri, son-in-law Dimitris, daughter-in-law Soula, grandchildren Konstantinos, Andrea, Nikola, 

Christopher, Alexandra, Dorothy, Costa, great-grandchildren, and cousin Panikos and family. 

Their memory eternal 

We miss you both - always in our hearts and minds.

Με μεγάλη θλίψη και βάρος στην καρδιά εκφράζουμε τα ολόθερμα μας 

συλλυπητήρια, στην σύζυγο Ευούλλα, παιδιά και όλη την οικογένεια του 

αείμνηστου Νεόφυτου Νικολάου, ενός καλού ανθρώπου και αγωνιστή, 

ο οποίος πρόσφερε, όπως φυσικά και πολλοί άλλοι συμπατριώτες και 

συμπατριώτισσες, στην εφημερίδα και οργανωμένη παροικία. 

Μία παροικία που με την σειρά της πρόσφερε και προσφέρει γενικά 

στους εκάστοτε αγώνες της Κύπρου μας. 

Με τον αείμνηστο Νεόφυτο δουλέψαμε μαζί για πάρα πολλά χρόνια 

στο ΑΚΕΛ Βρετανίας, στην «Παροικιακή» και στην Εθνική Κυπριακή 

Ομοσπονδία για το καλό της παροικίας και της Κύπρου μας. 

Θα μας παραμείνει αξέχαστος, ένας τίμιος αγωνιστής και πατριώτης. 

Αιωνία του η μνήμη 

Χριστόδουλος και Νίνα Στυλιανού

† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Nίκη 
Σολωμού

Μάριος 
Σολωμού
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† In Memory of 
Kyriacou Nicolaou 

At this time, we wish to remember 
a kind, loving and generous mother, 

grandmother and great-grandmother 
who passed away unexpectedly 
a year ago, on 21st March 2020, 

at the age of 87. 
She was much loved by both family 
and friends, and in our hearts and 

minds she will be remembered, 
now and forever. 

May she rest in peace.

17/1/1944 – 4/3/2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Anna Pavli (from Kalogrea)

It is with heavy hearts that we announce our beloved wife, mother, grandmother, 
sister and aunt, Anna Pavli fell asleep at home surrounded by her family 

on 4/3/2021. She was 77 years old and leaves behind her devastated husband 
Varnavas (from Yialousa), her beloved daughters, Androulla, Helen and Louisa, 

her son in laws Demos, Charlie, and Rob, and her cherished grandchildren, 
Joanna, Marcus, Anna, Barnaby, and Nicholas, as well as her siblings 

who are all in Cyprus and many relatives and friends.   
She was a devoted wife, mother, grandmother, and sister. Adored by all who knew 

her, Anna had a beautiful smile, was kind-hearted, welcoming, and always 
thought of others. A gentle lady who had a passion for flowers and an incredible 

ability to make anyone and everyone feel immediately loved.  
The funeral will be held on Thursday 15th April at St Barnabas Church 
Wood Green at 10am. Due to COVID-19 restrictions, church attendance 

is restricted to 30 people and invitations will be sent out. The burial will be held 
at New Southgate Cemetery N11 1JJ at approximately 11:30am for those 

who wish to pay their respects - subject to social distancing rules.   
For those who would like to send floral tributes, they may be sent to 
Demetriou & English Funeral Directors 131-133 Myddleton Road, 

London, N22 8NG by the 14th of April by 5pm.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Άννα Παυλή (από την Καλογρέα)

Είναι με βαριά καρδιά που ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας Άννας Παυλή, η οποία έφυγε από τη ζωή 

στις 4 Μαρτίου σε ηλικία 77 ετών. Καταλείπει τον συντετριμένο σύζυγό της Βαρνάβα 
(από Γιαλούσα), τις αγαπημένες της κόρες: Ανδρούλλα, Ελένη και Λουίζα, τους 
γαμπρούς της: Δήμο, Charlie και Rob, τα εγγόνια της: Joanna, Marcus, Άννα, 

Βαρνάβα και Νικόλα, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.  
Η Άννα ήταν αφοσιωμένη σύζυγος, μητέρα, γιαγιά και αδελφή ενώ ήταν αγαπητή 
από όλους όσοι την γνώριζαν. Ξεχώριζε για το υπέροχο χαμόγελό της, την καλή 

καρδιά της, τη ζεστή φιλοξενία της, την εύχαριστη προσωπικότητά της, 
την ευγένειά της καθώς και την ιδιαίτερη αγάπη της για τα λουλούδια.  

Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 15 Απριλίου από τον Ιερό Ναό Αποστόλου 
Βαρνάβα στο Wood Green στις 10πμ. Λόγω των περιορισμών για την πανδημία, 

η παρουσία συγγενών περιορίζεται στα 30 άτομα και ως εκ τούτου θα παρευρεθούν 
μόνο όσοι θα λάβουν πρόσκληση. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριοτου New 

Southgate, N11 1JJ, γύρω στις 11:30πμ και μπορούν να παρευρεθούν όλοι όσοι 
επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της, τηρώντας πάντοτε αυστηρά τα μέτρα 

κοινωνικής αποστασιοποίησης. Επίσης, όσοι επιθυμούν να στείλουν λουλούδια 
μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο τελετών Demetriou & English, 

131-133 Myddleton Road, London, N22 8NG μέχρι τις 14 Απριλίου στις 5μμ.

13/11/1934 – 5/3/2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Panayis Tsangaris
(from Davlos)

It is with heavy hearts that we announce our beloved father and grandfather 
passed away on Friday 5th March 2021 early hours of the morning 

at St Heliers Hospital Carshalton. After having a fall, Panayis battled COVID-19 
during his hospital stay, and later died of pneumonia aged 87.   

Panayis was born 13th November 1934 in Davlos, Cyprus and married his wife 
Annezou Tsangaris. He came to England and became a successful business 
owner in South London. He lived in Carshalton, Surrey, where he lived many 
happy years full of joy and laughter. He leaves behind his sons Sotiris and 
Yianni, his daughter-in-law Sotiria Tsangaris, as well as two grandchildren: 

Theofanos and Christina.   
He will never be forgotten and will always be held close to our hearts.  

The funeral will be held on Thursday 15th April at Greek Orthodox Church 
of Saints Constantine & Helen SE19 3RW at 12.30pm. Church attendance 
is restricted to 30 people. The burial will be held at Bandon Hill Cemetery 

in Plough La, Wallington SM6 8JQ at 2pm.   
Please note due to COVID19 you will have to call 07456020036 if you would like 

to attend either the church or the cemetery so we can monitor numbers.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγή Τσαγγάρη
(από τον Δαυλό)

Είναι με βαθιά θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα και παππού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, 

την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 στο νοσοκομείο St Heliers, όπου νοσηλευόταν 
μετά από πτώση. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο νοσοκομείο πάλεψε με 

την COVID-19 για να χάσει τελικά τη μάχη με την πνευμονία.   
Ο Παναγής γεννήθηκε στο χωριό Δαυλός στις 13 Νοεμβρίου του 1934. Ήταν 

νυμφευμένος με την Αννεζού. Ήρθε στην Αγγλία και εξελίχθηκε σε επιτυχημένο 
επιχειρηματία του Βόρειου Λονδίνου. Ζούσε στο Carshalton, Surrey. 

 
Καταλείπει τους γιούς του Σωτήρη και Γιάννη, τη νύμφη του Σωτηρία Τσαγγάρη 

και τα δύο του εγγόνια Θεοφάνη και Χριστίνα.    
Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 15 Απριλίου από τον Ιερό Ναό 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, SE19 3RW στις 12.30πμ και η ταφή 
στο κοιμητήριο του Bandon Hill, Plough La, Wallington SM6 8JQ στις 2πμ.   

Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν μπορούν να αποταθούν τηλεφωνικώς 
στην οικογένεια στο 07456020036 ώστε να γίνει η εφικτή η τήρηση 

των πρωτοκόλλων για την πανδημία.

† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 

Η οικογένεια Νίκου 

Τρεμιθιώτη εκφράζει 

τα θερμά της συλλυπητήρια 

στους οικείους 

του Νεόφυτου Νικολάου 

που απεβίωσε 

στις 21 Φεβρουαρίου 2021. 

Αιωνία του η μνήμη

† ΕΙΣΦΟΡΑ

Η οικογένεια Δημήτρη Ατσιάρη 

Μορφίτη εισφέρει το ποσόν 

των £100 εις μνήμη του συντρόφου 

Νεόφυτου Νικολάου 

που απεβίωσε πρόσφατα. 

«Σύντροφε Νεόφυτε ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που θα σε 

σκεπάσει. Δεν θα σε ξεχάσουμε 
ποτέ. Αιωνία σου η μνήμη».
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14.05.35 - 06.03.21

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ευάγγελος Γεωργίου
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε 

ότι ο Ευάγγελος Γεωργίου απεβίωσε ειρηνικά το Σάββατο, 

27 Φεβρουαρίου 2021, σε ηλικία 80 ετών, μετά από τριετή 

μάχη με τον καρκίνο. Ζούσε στο Bermondsey του Λονδίνου. 

Ο Ευάγγελος αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Λίνα, 

την κόρη του Άννα και τον εγγόνο του Αδάμ 

μαζί με πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του Ευάγγελου θα τελεστεί την Παρασκευή 

26 Μαρτίου στη 1:00 μ.μ. από την Ελληνική Ορθόδοξη 

Εκκλησία της Παναγίας στο 305 Camberwell New Road 

SE5 0TF. 15.08.1940 - 27.02.2021

(από τους Αγίους Βαβατσινιάς)

Μυροφόρα Αδάμου
(από το Αρνάδι Αμμοχώστου)

Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας 
και γιαγιάς που απεβίωσε μετά από μάχη με την άνοια και τις ευρύτερες επιπλοκές στην υγεία της. 

Αφήνει πίσω τον σύζυγό και αγάπη της ζωής της, Αδάμο, τέσσερα παιδιά Πάνο, Νίτσα, 
Ανδρούλλα και Μιχάλης, επτά εγγόνια και τέσσερα δισεγγόνια. Έχοντας έρθει στο Λονδίνο στα 

τέλη της δεκαετίας του 1960, εργάστηκε πολύ σκληρά σε διάφορες δουλειές συμπεριλαμβανομένου 
και το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο για να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή για την οικογένειά της. Ήταν 

ένα γνήσιο, ζεστό και αποφασιστικό άτομο, με πάθος για μάθηση το οποίο πέρασε και 
στην οικογένεια. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε το παράδειγμά της για να την κάνουμε περήφανη. 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τετάρτη 7 Απριλίου από την εκκλησία Αγίου Ιωάννη τον Βαπτιστή, 
Wightman Road στις 10πμ. Δυστυχώς, λόγω των περιορισμών για την πανδημία, θα παρευρεθούν 

μόνο η στενή οικογένεια και φίλοι. Η ταφή θα γίνει στις 11.30πμ στο κοιμητήριο του New 
Southgate. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζήτησε να γίνουν εισφορές στο Dementia UK: 

https://www.justgiving.com/fundraising/remembering-mirofora. Θα υπάρχει επίσης 
κουτί δωρεών στο κοιμητήριο. 

Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Paraskevou ‘Freda’ 
Lazarou (Zacharia) 

(from Komi Kebir) 

 

It is with an extremely heavy heart that we announce the passing of our beloved Mother and 
Yiayia Freda, who fell into her eternal slumber, peacefully in her sleep, at the age of 81, on 
the morning of Saturday 6th March. Our dearest mother was born in the village of Komi Kebir 
in Cyprus and came to England with her family when she was 12 years of age, where they 
began their life, before moving to Islington, London a few years later. 

In her early life, she worked as a secretary, PA, for companies in the city, until she met the 
boy whose family were renting her father’s property next-door to theirs. From there, the rest 
is history. Our parents celebrated 60 years of a loving marriage together.  

She leaves behind her broken-hearted soulmate Andreas, their daughters Anna and Maria, 
sons Constantine and Prodromos, grandchildren, Jordana, Christopher, Andre, Angelina 
and Andreas and great-grandchildren Gabriel and Aurora.  

Our mother and yiayia had an amazing sense of humour, a very sharp wit, and had a solution 
for everything, which she shared in her very gentle way. She had a heart of gold and was 
loved by everyone who met her. She will be very deeply missed. The funeral will take place 
at the Greek Orthodox Cathedral of St Mary’s; Trinity Road, Wood Green, London, N22 8LB 
at 10am on Tuesday 6th April, followed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick 
Park Road, N11 1JJ, Aghia Sophia Section. Floral tributes can be sent to c/o Austin Davis and 
Son 71 Bounces Road, Edmonton, N9 8JE the day before the funeral. 

Due to corona virus restrictions, only 30 people are permitted. For further information, please 
feel free to contact us on: 07962 352 658

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Georgios Loizou Pakkou 
(from Eptakomi) 

12.08.1938 – 22.02.2021 

It is with immense sadness that the family of Georgios Loizou Pakkou announce his pass-

ing. Georgios was born in Eptakomi in 1938 & sadly passed away 22nd February 2021 

at the age of 82 after a long fight with cancer. Regretfully leaving behind his wife 

Chrystalleni - his 5 children 9 grandchildren & 1 great grandchild & many much loved 

relatives & friends.  

The funeral will take place 30th March 2021 at 9 30 am at St Mary's Church, Wood 

Green & the burial will follow at 11 am at New Southgate Cemetery. 

George was well known for his loving & caring nature - his sense of humour personality 

& will be fondly remembered for his kindness. He will always be an inspiration for many 

& will be forever cherished through his family & friends. 

Gone but never forgotten - will always be in our hearts & prayers. 
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας Γεωργίου Λοΐζου 

Πάκκου από την Επτακώμη. Αφήνει πίσω τη σύζυγό Χρυσταλλένη - 5 παιδιά 9 εγγόνια 

& 1 δισέγγονο. H μάχη για την υγεία του ήταν αβάσταχτη αλλά πολέμησε μέχρι το τέλος. 

Θα τον θυμόμαστε για την αγάπη και τη γενναιοδωρία του προς όλη την οικογένεια και φίλους.  

Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας και τις προσευχές μας.

03/02/1940 – 06/03/2021

Evangelos Georghiou
† DEATH ANNOUNCEMENT

(from Ayious Vavatsinias)

It is with great sadness we announce that 

Evangelos Georghiou passed away peacefully on Saturday 

27th February 2021 at the age 80, after a 3-year battle 

with cancer. He Lived in Bermondsey, London. 

Evangelos leaves behind his beloved wife Lina, his 

daughter Anna & grandson Adam along with 

many other relatives and friends.  

Evangelos funeral will take place on Friday 26th March 

at 1:00PM at the Greek Orthodox Church of St. Mary’s, 

305 Camberwell New Road SE5 0TF.
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02.02.1932 – 09.03.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kyriacos “Jack“ Pavlouris 
(from Komi Kebir) 

12.12.71 - 10.02.21 

It is with great sadness that we announce the passing of 

Kyriacos Pavlouris better known as Jack. He passed away 

on 10th February 2021 aged 49. 

Kyriacos is the son of Savva and Chariclia Pavlouris of Komi Kebir. 

He leaves behind his mother Chariclia, his sister Joanna and brother 

Andy. He also leaves 3 nieces Elizabeth, Claire and Melanie also a 

nephew Savva. 

We will never forget Kyriacos and he will be sorely missed. 

Rest in peace our Angel. 

There will be a church service at St Mary's Church on 23rd March at 10.30am 

and a service at the chapel in New Southgate Cemetery at 12 midday. 

Instead of flowers the family request for donations to the following page. 

https://fundraise.cancerresearchuk.org/page/ 
in-loving-memory-of-kyriacos-pavlouris

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Erini Avraam 
(from Paliometocho) 

It is with deepest regret that we announce the death 
of our beloved Erini Avraam. She passed away on 

Tuesday 9th March at the age of 89. 

Erini leaves behind her husband Matheos, 
her daughter Androulla, her son-in-law Savvaki, 

her two granddaughters Irene and Georgia, 
their husbands Theo and Greg, her five great 

grandchildren Andie, Alexander, Amelia, Sophia 
and Stephanie, and her nieces and nephews. 

The funeral will take place on Friday 19th March 
at St. Katherine’s Greek Orthodox Church,  

followed by the burial at Old Southgate Cemetery, 
Waterfall Road, London N14 7JZ. Regrettably, due 
to current restrictions this will be a small ceremony.  

People are welcome to pay their respects at the 
cemetery in their own time after the ceremony. 

The family request instead of flowers people kindly 
donate to the chosen charity North London Hospice, 
who supported and looked after Erini and her family 

in her final days. Please visit 
 northlondonhospice.org 
 

and quote ‘Erini Avraam’ in the ‘gifts in memory or 
celebration’ section. The family send 

their appreciation for any donations made.  

Our beloved Erini will be sorely missed, 
she was deeply loved by us all.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Luke Kοurdoullou 
(from London) 

29.03.1961 – 16.02.21 

It is with great sadness that we announce the death 

of Luke Kourdoullou, following his short battle with COVID-19. Luke was 

born in North London and grew up in Crouch End, close to his beloved 

Arsenal Football Club. Luke was a dedicated family man and spent the 

last 28 years of his life caring for his wife Andri, who is diagnosed with 

Multiple Sclerosis. Luke thrived in social settings and loved being around 

friends and family, often serenading them from his repertoire 

of Elvis Presley songs and classic Greek songs.  

He leaves behind his wife Andri, son Nick, daughter Anna, 

son-in-law Zahid, brother Strad and sister-in-law Fros. 

The funeral will take place at 1pm on Wednesday 31st March 

at St Mary’s Greek Orthodox Church in Wood Green. 

Please Note: Due to the current restrictions, only immediate family will 

be able to attend the Church service.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ειρήνη Αβραάμ 
(από το Παλιομέτοχο) 

Είναι με βαθιά θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο 
της πολυαγαπημένης μας Ειρήνης Αβραάμ που 

απεβίωσε την Τρίτη 9 Μαρτίου σε ηλικία 89 ετών. 

Καταλείπει τον σύζυγό της Ματθαίο, την κόρη της 
Ανδρούλλα, τον γαμπρό της Σαββάκη, τις δύο 

εγγονές της Ειρήνη και Γεωργία και τους συζύγους 
τους Θεόδωρο και Γρηγόρη, τα πέντε δισέγγονά 

της Άντυ, Αλέξανδρο, Αιμιλία, Σοφία και Στέφανη, 
καθώς και τα ανήψια της. 

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 19 Μαρτίου 
από την εκκλησία Αγ. Αικατερίνης και η ταφή 

στο κοιμητήριο του Old Southgate, Waterfall Road, 
London N14 7JZ. Δυστυχώς, λόγω των περιορισμών 
για την πανδημία η όλη τελετή θα πραγματοποιηθεί 
σε στενό οικογενειακό κύκλο. Όλοι όσοι επιθυμούν 
να τιμήσουν τη μνήμη της, μπορούν να το πράξουν, 
ο καθένας ξεχωριστά, στον τάφο της στο κοιμητήριο. 

Επίσης, αντί λουλουδιών, η οικογένειά της 
παρακαλεί όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της 

να κάνουν εισφορές στο North London Hospice, που 
φρόντιζε και στήριξε σημαντικά την Ειρήνη και την 

οικογένειά της. Μπορείτε να αποταθείτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 northlondonhospice.org 
 

γράφοντας ‘Erini Avraam’ στην κατηγορία ‘gifts in 
memory or celebration’. Η οικογένεια εκφράζει εκ 

των προτέρων την ευγνωμοσύνη της για τις όποιες 
εισφορές.  

Αγαπημένη μας Ειρήνη, θα μας λείψεις πολύ. 
Αιωνία σου η μνήμη.



 31      | Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένη καρδιά, αναγγέλλουμε το θάνατο του 
αγαπημένου μας, συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου, 
Νεόφυτου Νικολάου, που απεβίωσε την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου σε 
ηλικία 74 ετών, μετά από μια σύντομη μάχη με το κορωνοϊό. 

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ευούλλα, θυγατέρα του Αίγλη και σύζυγό 
Στέλιο, γιο Άλεξ και σύζυγό Ελένη, έξι εγγόνια: Τζίμι, Στέφανη, Λέο, 
Ζωή, Εύη και Κρις, τρεις αδελφές: Μάρω, Σαβούλλα και Λάλα που ζουν 
στην Κύπρο, και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο απαρηγόρητοι είμαστε όλοι. 
Ήταν ένας αληθινός κύριος με αρχές και οικογενειακές αξίες, μια 
αξιοσέβαστη προσωπικότητα στην Παροικία μας, που θα λείψει σε όλους 
πολύ.  

Ο Νεόφυτος θα ξαναβρεθεί με την μεγάλη του κόρη Μαρία που απεβίωσε 
πριν από τέσσερα χρόνια, στην ηλικία 46 ετών, τον αδελφό του Κόκο που 
απεβίωσε πριν από 2 χρόνια και τον γαμπρό του Πανίκο που απεβίωσε 
πριν από ένα χρόνο. 

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 25 Μαρτίου 2021, στη 1 μ.μ. στην Εκκλησία 
της Παναγίας, Wood Green και την ταφή στις 3 μ.μ. στο κοιμητήριο του 
Edmonton, Church Street. Λόγω των περιορισμών για την πανδημία, η 
συμμετοχή στην εκκλησία θα είναι αυστηρά μόνο με πρόσκληση και στο 
κοιμητήριο είναι σημαντικό να τηρούνται τα μέτρα κοινωνικής 
αποστασιοποίησης. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά ευγενικά 
εισφορές που θα πάνε σε οργανισμούς / φιλανθρωπικά ιδρύματα που 
ήταν κοντά στην καρδιά του Νεόφυτου. Εισφορές μπορούν να γίνονται 
στη σελίδα www.justgiving.com/crowdfunding/neophytos-nicolaou. 
Επίσης, θα υπάρχει και κουτί εισφορών. 
 

Αναπαύσου εν ειρήνη. Αιωνία σου η μνήμη. 
 

Η κηδεία Θα μεταδίδεται ζωντανά από το FREEVIEW Channel 271 
ή από το www.hellenictv.net

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Νεόφυτος Νικολάου
(από Ερήμη, Λεμεσός) 

11.12.1946 - 21.02.2021

It is with great sadness and broken hearts that we announce the death 
of our beloved husband, father, grandfather, brother and uncle, 
Neophytos Nicolaou, who passed away on Sunday 21 February 2021 at 
the age of 74, after a short battle with Covid-19. 

He leaves behind his wife Evoulla, daughter Egli - husband Stelios, son 
Alex - wife Helen, six grandchildren: Jimmy, Stephanie, Leo, Zoe, Evie 
and Chris, three sisters: Maro, Savoulla and Lalla who live in Cyprus, 
and many relatives and friends. 

Words cannot express how devastated we all are. He was a true 
gentleman with principles and family values, a well-respected figure in 
our community who will be greatly missed by everyone. 

Neophytos will be reunited with his eldest daughter Maria, who sadly 
passed away four years ago at the age of 46, his brother Koko who 
passed away two years ago, and his brother-in-law Panico who passed 
away last year. 

The funeral will take place on Thursday 25 March 2021, 1pm, at 
St Mary's Greek Orthodox Cathedral (Panayia) in Wood Green, and 
the burial at Edmonton Cemetery, Church Street, at 3pm. Due to current 
restrictions, church attendance will be strictly by invitation only, and it is 
important that social distancing measures are adhered to at the cemetery.  

Instead of flowers, the family kindly requests donations to organisations 
and charities close to Neophytos’ heart. Donations can be made online 
at www.justgiving.com/crowdfunding/neophytos-nicolaou. There will 
also be a donation box. 
 

Rest In Peace. Memory eternal. 
 

Hellenic TV will live stream the funeral service from 1.00pm on 
Thursday 25/03/2021. You can watch it on FREEVIEW Channel 271 
or via the station's website www.hellenictv.net
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